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SAMMANFATTNING 

Syfte:  Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för, samt bely-

sa och jämföra hur små företag som har både fysiska- och webbase-

rade butiker, potentiellt kan effektivisera försäljningen genom att 

kombinera sina fysiska- och webbaserade kundrelationer. 

 

 

Tillvägagångssätt:  Studien är utformad som en jämförande fallstudie där sex företag 

undersöks genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. De före-

tag som har intervjuats är små produktföretag som bedriver försälj-

ning via både en fysisk- och webbaserad butik. Företagen som har 

intervjuats är alla belägna i Kalmar eller på Öland. 

 

 

Slutsats:  Kundrelationer är en väsentlig del för alla små försäljningsföretag 

som vill vara konkurrenskraftiga. Det är därför viktigt att arbeta 

fram strategier för kundhantering. Kundrelationer inom fysiska- 

och webbaserade verksamheter har olika styrkor och svagheter. Fö-

retags förmåga att kombinera och tillgodose sig dessa samtidigt 

som de minimerar riskerna är en nyckelfråga för hur företag kan 

uppnå lönsamhet. 

 

Nyckelord: Customer Relationship Management, e-CRM, Kundrelation, Kom-

munikationsteknologi, Försäljning, Små företag. 

 

 

  



VI 
 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................................. 9 

1.1 Kundrelationers betydelse ................................................................................................................... 9 

1.2 Problematiken med att utveckla kundrelationer ................................................................................ 10 

1.3 Forskningsfråga ................................................................................................................................. 12 

1.4 Studiens syfte .................................................................................................................................... 12 

 

2. STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSÄTT .................................................................................. 13 

2.1 Studieobjekten ................................................................................................................................... 13 

2.2 Studiens ansats och strategi............................................................................................................... 14 

2.3 Datainsamling ................................................................................................................................... 15 

2.4 Val av teorier ..................................................................................................................................... 19 

2.5 Metodkritik ....................................................................................................................................... 19 

 

3. KUNDRELATIONER I TEORIN ........................................................................................ 21 

3.1 Customer Relationship Management ................................................................................................ 21 

3.2 Elektroniskt CRM ............................................................................................................................. 24 

3.3 ’The Dark Side of CRM’ .................................................................................................................. 26 

3.4 Internets inverkan på kundrelationer ................................................................................................. 27 

3.5 Strategier inom kundrelationer.......................................................................................................... 30 

3.6 För- och nackdelar inom kundrelationer i små företag ..................................................................... 31 

 

4. KUNDRELATIONER I PRAKTIKEN ................................................................................ 33 

4.1 Cheval Ridsport ................................................................................................................................ 33 

4.2 Gerdas Te & Kaffehandel ................................................................................................................. 35 

4.3 Naturbolaget ...................................................................................................................................... 37 

4.4 Valdi Smycken .................................................................................................................................. 39 

4.5 Ölands Choklad ................................................................................................................................. 41 

4.6 Ölands Örtagård ................................................................................................................................ 44 

4.7 Sammanställning av kundrelationer i praktiken ................................................................................ 46 

 

 



VII 
 

5. DISKUSSION OCH ANALYS .............................................................................................. 49 

5.1 Aspekt 1: Verksamhetens karaktär ................................................................................................... 49 

5.2 Aspekt 2: Försäljningskanaler ........................................................................................................... 50 

5.3 Aspekt 3: Tillämpningen av kommunikationsteknologin ................................................................. 53 

5.4 Aspekt 4: Kundrelationer i den fysiska butiken ................................................................................ 54 

5.5 Aspekt 5: Kundrelationer i den webbaserade butiken ....................................................................... 56 

5.6 Aspekt 6: Strategier och framtidsplaner ............................................................................................ 58 

 

6. SLUTSATS .............................................................................................................................. 63 

6.1. Förslag till vidare forskning ............................................................................................................. 65 

 

LITTERATURFÖRTECKNING ..................................................................................................  

 

Bilaga 1 .............................................................................................................................................  

 

Tabellindex 

Tabell 1. Sammanställning av kundrelationer i teorin………………………………………… 32 

Tabell 2, del 1. Sammanställning av kundrelationer i praktiken………………………………. 47 

Tabell 2, del 2. Sammanställning av kundrelationer i praktiken………………………………. 48 

 

 

 



VIII 
 



9 
 

1. INLEDNING 

1.1 Kundrelationers betydelse 

Ett förändrat affärsklimat har enligt Kumar, Sunder och Ramaseshan (2011) medfört att företags-

ledare runt om i världen har förändrat sina verksamheter och välkomnat ett synsätt som ställer 

kunder och inte produkter i centrum. Detta beror på den maktförflyttning som skett från produ-

cent till konsument. Maktförflyttning har även uppmärksammats av Laudon och Traver (2008) 

samt Roberts och Grover (2012), vilka hävdar att förflyttningen har en direkt påverkan på för-

säljningsföretag. Kumar et al (2011) skriver vidare att maktförflyttningen innebär att organisa-

tioner tvingas lära känna sina kunder för att förstå deras olika behov och preferenser, för att kun-

na bemöta deras efterfrågan och förbli framgångsrika.  

Företag har med hjälp av kommunikationsteknologins utveckling, enligt Kumar et al (2011) kor-

sat både geografiska- och kulturella gränser. Tillämpandet av internet har medfört att geografiska 

avstånd suddats ut och betydelsen av tid och rum påverkar inte längre kundernas konsumtions-

vanor i samma utsträckning som tidigare (Kumar et al. 2011). I och med utvecklingen av kom-

munikationsteknologin har konsumenter enligt Roberts och Grover (2012) en större möjlighet att 

på egen hand tillgodose sig information om produkter och tjänster. På så vis är kommunikations-

teknologins utveckling en bakomliggande faktor till den maktförflyttning som skett. Kommuni-

kationsteknologin, med främst internets snabba utveckling har även fundamentalt förändrat före-

tags möjlighet till att kommunicera med sina kunder.  

Enligt Laudon och Traver (2008) samt Roberts och Grover (2012) har den ökade möjligheten till 

kommunikation mellan konsument och producent, samt konsumenters möjligheter att kommuni-

cera med varandra och på egen hand söka information om produkter och tjänster, medfört en 

ökad konkurrens mellan företag. Konkurrensen har inte enbart ökat, den har också blivit friare då 

små företag har större möjligheter att med hjälp av främst internet konkurrera med betydligt stör-

re och mer etablerade företag. För att små företag ska kunna hävda sig på respektive marknad 

tvingas de att konkurrera med andra medel än att enbart erbjuda det bästa priset. Istället arbetar 

de för att skapa mervärde för kunden vilket sätter relationen till kunden i fokus (Laudon & Tra-

ver, 2008; Roberts & Grover, 2012). 

Företag runt om i världen lägger enligt Kumar et al (2011) allt större fokus på utvecklingen av 

kundrelationer, vilket är en följd av framväxten av kommunikationsteknologin. Företagsledare 

arbetar allt mer med att utveckla strategier för hur verksamheten ska hantera och effektivisera 

sina kundrelationer för att förbli konkurrenskraftiga. Begreppet ‘Customer Relationship Mana-

gement’ (CRM) har fått större betydelse för organisationer, då arbetet med kundrelationer har 

blivit en viktig fråga för att driva en framgångsrik verksamhet. Kavitha och Palanivelu (2012:99) 

förklarar CRM på följande sätt: 
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“CRM is neither a product nor a service, but a business strategy designed to optimize 

profitability, revenue and customer satisfaction. CRM is a paradigm shift from ‘product 

centric’ and ‘mass marketing’ to customer centric way of business. It is an integrated 

business strategy that places the customer at the center of business consciousness.” 

CRM är ett välstuderat begrepp inom den akademiska världen, ett ämne som till en början enligt 

Battor (2010) studerades i huvudsak ur ett marknadsföringsperspektiv. Samhällets utveckling har 

medfört att fokus inom CRM har flyttats från ett marknadsföringsperspektiv till att istället be-

handla hur företag kan förstå sig på sina kunder och dess preferenser, för att optimera lönsamhe-

ten och samtidigt skapa nöjda kunder (Battor, 2010).  

Harrigan, Ramsey och Ibbotson (2011) skriver om hur små och medelstora företag kan använda 

sig av CRM för att förbättra sina kundrelationer och därigenom öka sin konkurrenskraft. Denna 

grupp av företag är enligt Harrigan et al (2011) den snabbast växande i flera europeiska länder 

och de kännetecknas som entreprenöriella företag, vars kärna är service och personligt bemötan-

de. Tack vare kommunikationsteknologins tillämpning inom CRM har det givit små och medel-

stora företag möjlighet att konkurrera med betydligt större och mer resursstarka företag. En ut-

maning ligger då i hur det traditionella arbetet med CRM som enligt Harrigan et al (2011) utgör 

små företags främsta konkurrenskraft kan överföras till en webbaserad marknad. Problemet med 

att överföra CRM arbete från en fysisk verksamhet till en webbaserad verksamhet har även be-

lysts av Lee-Kelley, Gilbert, och Mannicom (2003:241) som introducerad begreppet elektronisk 

CRM (e-CRM), vilket de definierar: 

 “e-CRM refers to the marketing activities, tools and techniques delivered over the Inter-

net (using technologies such as Web sites e-mail, data-capture, warehousing and mining) 

with a specific aim to locate, build and improve long-term customer relationships to en-

hance their individual potential.” 

Då CRM tidigare varit av individuell och varierade betydelse för olika organisationer är det i och 

med uppkomsten av e-CRM ett allmänt erkänt verktyg för att förbättra och effektivisera kundre-

lationer (Lee-Kelley et al. 2003). Utvecklingen av CRM leder enligt Kumar et al (2011) till frå-

gan om hur företag bör hantera sina kundrelationer då de befinner sig i en tillväxtfas främst på 

den webbaserade marknaden, för att inte förlora den personliga kontakten med kunden. 

1.2 Problematiken med att utveckla kundrelationer 

Individualismens framväxt har enligt Urry och Larsen (2011) medfört att kunder har unika prefe-

renser och att variationen i efterfrågan är stor, dels i fråga om utbud men även i sättet människan 

konsumerar. Det är därmed viktigt att företag ser till sina konsumenters behov och preferenser, 

framförallt då de vill expandera sin verksamhet (Urry & Larsen, 2011). Även Storbacka och Leh-

tinen (2012) belyser att kunder har olika behov och preferenser, vilket medför att varje kundrela-

tion blir unik och utvecklas på olika sätt. Dock antyder Storbacka och Lehtinen (2012) att de 

flesta företag behandlar kunder på ett standardiserat sätt. Därför har företags förmåga att bemöta 
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och tillgodose kunders individuella behov blivit en viktig konkurrensfaktor för försäljningsföre-

tag. Detta ställer höga krav på företag, vilket medför ett komplext arbete som kräver strategisk 

planering (Storback & Lehtinen, 2012). 

 

Förflyttningen från ett produkt- till konsumentorienterat fokus inom företag, har enligt Laudon 

och Traver (2008) medfört att synen på kundrelationer har förändrats och arbetet med dessa tar 

allt större plats i företags strategiska planering. Arbetet med kundrelationer har förändrats på så 

vis att företag allt mer individanpassar sina produkter och strävar efter att inkludera kunders be-

hov och efterfrågan i planeringen av verksamheten. Detta är en resurskrävande process som kan 

leda till ineffektivitet om företaget blir för beroende av sina kunder och låter dessa påverka verk-

samheten i för stor utsträckning (Laudon & Traver, 2008). CRM är enligt Harrigan et al (2011) 

en balansgång mellan att individanpassa produkter och samtidigt uppnå lönsamhet i verksamhe-

ten. Det handlar inte nödvändigtvis om att öka försäljningsvolymen utan snarare om att sälja 

smartare. Då företaget är medvetet om vad kunderna har för behov, är det lättare för dem att 

identifiera sina målgrupper och rikta sin försäljning mot de mest lönsamma kunderna. För att 

företaget ska kunna sälja mer till dessa kunder och ytterligare stärka relationen till dessa (Harri-

gan et al. 2011).  

 

Ett problem med CRM, som Nguyen (2011) hävdar, sällan uppmärksammas är då företag särbe-

handlar sina kunder. Vilket medför en risk för företaget då kunderna kan uppleva en orättvisa. 

Om så är fallet riskerar företaget att kunderna tappar förtroendet för företaget och avslutar rela-

tionen. Detta är ett av flera problem som Nguyen (2011) belyser i sin studie, vilken han benäm-

ner ‘The Dark Side of CRM’. För att motverka dessa negativa komplikationer med CRM är det 

viktigt att företag är införstådda med problemen och aktivt arbetar för att motverka dessa. Vilket 

de kan göra genom att implementera betydelsen av rättvisa, insyn, godtrogenhet och tillit i sitt 

CRM arbete (Nguyen, 2011). 

 

Små företag har enligt Harrigan et al (2011) generellt möjligheten att bemöta kunder på ett mer 

personligt sätt än stora företag. Detta då kundrelationerna ofta bygger på personliga möten och 

en social kontakt mellan försäljare och kund. Samhällets utveckling har medfört att allt fler kon-

versationer sker elektroniskt över exempelvis internet. Det kan vara svårt att återskapa en person-

lig kontakt i en virtuell miljö där mötet med kunden tenderar att vara mer opersonligt. Samtidigt 

har företags webbaserade verksamhet fått en allt större betydelse för företagets förmåga att kon-

kurrera (Harrigan et al. 2011). Företag tvingas enligt Laudon och Traver (2008) ta fram strategier 

för sin webbaserade verksamhet, inte minst för hur de på denna marknad ska bemöta kunder på 

ett effektivt och hållbart sätt. 

 

En etablering på den webbaserade marknaden är resurskrävande för företag, främst i ett inled-

ningsskede och det kan enligt Kumar et al (2011) även innebära svårigheter då företag samtidigt 

som de bygger upp en ny kundkrets måste bevara och vårda befintliga kundrelationer. Trots den 

resurskrävande processen hävdar Harrigan et al (2011) samt Sivaraks, Krairit och Tang (2011) 
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att många företag väljer att göra satsningen, eftersom de potentiella fördelarna med e-CRM är 

många. Enligt Harrigan et al (2011) är en av fördelarna med utvecklingen av kommunikations-

teknologin att den förbättrar möjligheterna att stärka företagets personliga relation till kunden. 

Detta eftersom möjligheten att individanpassa produkter och tjänster utifrån lagrad information 

eller specifika önskemål kan förbättras. Flera forskare har enligt Harrigan et al (2011) uppmärk-

sammat risken att avsaknaden av den sociala relationen försämrar tilliten mellan producent och 

konsument. En nyckelfråga som Harrigan et al (2011) ställer sig är därför om e-CRM kan ersätta, 

förbättra eller förstöra den sociala faktorn som är kärnan i små företags kundrelationer. 

1.3 Forskningsfråga 

 Hur arbetar små företag för att effektivisera kundrelationer genom att kombinera fysisk- och 

webbaserad försäljning?  

1.4 Studiens syfte 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för, samt belysa och jämföra hur små före-

tag som har både fysiska- och webbaserade butiker, potentiellt kan effektivisera försäljningen 

genom att kombinera sina fysiska- och webbaserade kundrelationer.  
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2. STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSÄTT 
CRM är ett välstuderat begrepp som till en början enligt Battor (2010) studerades i huvudsak ur 

ett marknadsföringsperspektiv, men som har övergått till att fokusera på hur företag ska förstå 

sig på sina kunder och deras preferenser. Detta för att kunna skapa en bättre relation mellan pro-

ducent och konsument i syfte att vara konkurrenskraftigare på marknaden (Battor, 2010). Ut-

vecklingen av kommunikationsteknologi har enligt Harrigan et al (2011) bidragit till att begrep-

pet e-CRM har fötts, vilket i säg har resulterat i ett aktuellt ämne för företag som arbetar med 

kundrelationer.  

2.1 Studieobjekten 

Studien är uppbyggd som en jämförande fallstudie, där samtliga företag som undersöktes har en 

fysisk- och webbaserad verksamhet. Fallstudier är enligt Andersen (2012) en vanligt förekom-

mande forskningsdesign vid undersökningar av sociala system, så som institutioner och organisa-

tioner. Robson (2011:136) definierar en fallstudie som: 

“Case study is a strategy for doing research which involves an empirical investigation of 

a particular contemporary phenomenon within its real life context using multiple sources 

of evidence.” 

Yin (2012) skriver att forskaren måste ta ställning till flera olika val i utformandet av en fallstu-

die. Det första valet är om fallstudien ska innefatta ett enskilt eller flera fall (‘single’- eller ‘mul-

tiple- case study’). Vidare bör forskaren avgöra om studien ska vara ‘holistic’, det vill säga ge en 

helhetsbild, eller vara ‘embedded’, vilket innebär att flera mindre fall studeras inom fallet (Yin, 

2012). Även Bryman (2012) skriver om fallstudier och enligt honom finns det en kategori av 

fallstudie som kallas för jämförande fallstudier, där flera fall studeras i syfte att jämföra utfall 

sinsemellan. Insamlingen av data sker på samma sätt i de olika fallen och tillvägagångssättet är 

detsamma. Vidare skriver Bryman (2012) att fallstudier handlar om att få en ökad förståelse och 

medvetenhet om den sociala omvärlden. Denna studie har designats utifrån vad Yin (2012) be-

nämner som en ‘holistic multiple-case design’. Detta innebär att studien behandlade ett ämne, 

kundrelationer, i ett specifikt antal företag, vilket undersöktes ur företagens perspektiv. Studien 

kan även ses som vad Bryman (2012) benämner en jämförande studie, där genererad data kom-

mer att ställas mot vartannat för att identifiera mönster, likheter och skillnader inom företagen.  

Bryman (2012) varnar för risken med användningen av jämförande fallstudie, då forskare enbart 

fokuserar på de fall som studeras och inte uppmärksammar omvärlden på ett tillförlitligt sätt. 

Andersen (2012) skriver om en annan kritik som vanligtvis riktas mot fallstudier, nämligen frå-

gan om dess resultat är generaliserbart. Enlig Andersen (2012) är detta möjligt, förutsatt att utfal-

let kan betraktas som hållbart. Det viktigaste är att återge en korrekt bild av fallstudien, där de 

generella kunskaperna måste ha uppkommit ur ett induktivt tillvägagångssätt. Enligt Yin (2012) 

är det mer accepterat att göra generaliseringar utifrån en ‘multipel-case study’ än en ‘single-case 

study’, eftersom forskaren då har möjlighet att påvisa mönster. Andersen (2012) skriver att om 
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studiens resultat ska inneha en hög reliabilitet, så måste de resultat som är generella särskiljas 

från de som är specifika för det unika fallet. 

Studien är uppbyggd som en multipel fallstudiedesign där sex företag undersöktes och analyse-

rades. Yin (2012) skriver att en ständigt aktuell fråga inom fallstudier är den kring hur många fall 

som ska inkluderas i en så kallad ‘multiple-case study’. Det finns inte något direkt svar på hur 

många fall som bör inkluderas för att studien ska uppfattas som tillförlitlig, det är upp till varje 

forskare att avgöra vad han/hon anser är ett tillförlitligt antal. Generellt gäller att desto fler fall, 

desto mer tillförlitligt resultat och det omvända desto färre fall, desto lägre är tillförlitligheten 

(Yin, 2012). Bryman (2012) skriver att när forskare anser sig få fram en empirisk mättnad, det 

vill säga att han/hon inte får fram mer information om ämnet än vad som tidigare har sagts, är 

undersökningen inte i behov av att studera flera fall. Efter genomförandet av en empirisk datain-

samling i de sex utvalda företagen, ansåg studiens författare att det empiriska underlaget för stu-

dien var tillräckligt och att empiriskmättnad där med hade uppnåtts i relation till tids- och resurs-

aspekter. 

2.2 Studiens ansats och strategi 

Avsikten med studien var att generera kunskap om kundrelationer i fysiska- och webbaserade 

verksamheter genom att undersöka ett antal företag. För att få fram tillförlitlig data undersöktes 

verkligheten genom att intervjuer gjordes ute på fältet. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid en 

induktiv ansats, vars syfte enligt Andersen (2012) är att generera kunskap utifrån empiri. An-

vändningen av en induktiv ansats faller logiskt då studien ämnar jämföra flera fall, för att identi-

fiera mönster och generera teori. Patel och Davidson (2011) uppmärksammar en nackdel med 

användningen av en induktiv ansats, eftersom forskaren löper risk att gå miste om teorins räck-

vidd då empirin är baserad utifrån en speciell situation, tid och respondenter. En kritik mot in-

duktiv ansats är att forskaren är omedveten om tidigare forskning och därmed kan det vara svårt 

att säkerhetsställa relevansen i forskningen (Patel & Davidson, 2011). För att motverka att denna 

nackdel skulle påverka denna studie genomfördes i studiens inledningsskede en mindre littera-

turöversikt. Detta medför deduktiva drag, då en deduktiv ansats enligt Bryman (2012) i korta 

drag innebär att testa teori mot verklighet. 

Andersen (2012) skriver att det är vanligt att forskare har svårt att särskilja mellan induktivt och 

deduktivt tillvägagångssätt. Han antyder även att de här två ansatserna är sammanflätade och 

existerar parallellt under hela undersökningsprocessen. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

finns det ytterligare en ansats, vilken de benämner som abduktion. Denna ansats ska inte ses som 

en enkel process där induktion och deduktion blandas, utan som ett eget tillvägagångssätt. Alves-

son och Sköldberg (2008:56) skriver: 

“Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska 

förföreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen. Analysen av empirin kan till 

exempel mycket väl kombineras med, eller föregripas av studier kring tidigare teori i lit-
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teraturen; inte som mekanisk applicering på enskilda fall utan som inspirationskälla för 

upptäckt av mönster som ger förståelse”. 

Vidare skriver Alvesson och Sköldberg (2008) att abduktion är ett betydligt mer realistiskt sätt 

att förklara hur forskningen faktiskt går till, än de två ansatserna; induktion och deduktion, som i 

jämförelse närmast kan liknas vid att forskaren iklär sig en tvångströja. Den negativa aspekten 

med abduktion är enligt Patel och Davidson (2011) att forskaren omedvetet kan påverkas av tidi-

gare studier och erfarenheter, vilket i sin tur kan påverka resultatet genom exempelvis teori- och 

ämnesval. Vidare har den teori som generats utifrån en abduktiv ansats vanligtvis en smal räck-

vidd och beskriver avgränsade områden (Patel & Davidson, 2011). Att den abduktiva ansatsen 

genererar teorier med en smalare räckvidd behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Det kan 

även ses som positivt att en undersökning går på djupet i enskilda fall och därmed genererar en 

djupare förståelse för enskilda fenomen. I denna studie har en abduktiv ansats använts, dock med 

starka induktiva drag då studien strävar efter att identifiera mönster utifrån verkligheten, vilket 

förklaras med hjälp av befintlig teori. Valet av en abduktiv ansats har medfört en friare under-

sökning, vilket har bidragit till ett mer innehållsrikt resultat. Detta eftersom studien inte begrän-

sades till förutbestämda teorier innan fältet undersöktes. Den teori som ger stöd åt studien har 

istället valts ut kontinuerligt utifrån studiens syfte och processens gång. 

Denna studie byggdes på en kvalitativ undersökning kring hur företag samordnar kundrelationer 

i fysiska- och webbaserade butiker. En kvalitativ strategi var att föredra, eftersom studien ämna-

de undersöka kundrelationer utifrån de involverade företags sociala kontext. En djupare förståel-

se för detta möjliggjordes genom intervjuer och tolkningar av vad som respondenter på respekti-

ve företag sade under intervjuerna. Åsberg (2001) skriver att till skillnad från den kvantitativa 

metoden som består främst av statistiska och matematiska data, syftar den kvalitativa metoden 

till att skapa en djupare förståelse för människors formuleringar och beslutsfattande. Bryman 

(2012) skriver att det inom den kvalitativa strategin finns många olika tillvägagångssätt, där in-

tervjuer är ett av de vanligaste. 

2.3 Datainsamling 

För att kunna besvara studiens forskningsfråga användes i huvudsak primärdata. Primärdata är 

enligt Patel och Davidson (2011) ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar, som 

bland annat inkluderar intervjuer. Bryman (2012), Jennings (2005) och Ryen (2004) skriver att 

insamlingen av data till kvalitativa studier ofta sker genom intervjuer, observationer och doku-

ment. Att använda intervju som metod i en fallstudie har givit studien en mer ingående förståelse 

för företagens syn på kundrelationer. 

Urvalsproblematik 

För denna studie sattes ett antal urvalskriterier upp för de företag som var föremål för undersök-

ningen. Det finns enligt Trost (2012), Bryman (2012) och Smith (2010) en urvalsproblematik 

som alla forskare ställs inför vid valet av respondenter. Valet av respondenter till denna studie 
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gjordes utifrån ett tillgänglighet- och sannolikhetsurval i syfte att generera ett relevant empiriskt 

underlag. De företag som är studieobjekt för undersökningen valdes utifrån följande kriterium: 

 Förekomsten av fysisk- såväl som webbaserad butik   

 Storlek på företag – till denna studie valdes endast relativt små företag ut 

 Produktföretag som bedriver försäljning 

 Geografiskt läge  

För att studien skulle få en hög reliabilitet, var det viktigaste kriteriet att företag skulle ha både 

en fysisk- och webbaserad butik. Det var relevant då studiens syfte ämnade undersöka den här 

typen av företag. Undersökningen ämnade även inrikta sig mot att enbart studera produktföretag 

för att få en djupare inblick i denna form av kundrelation. För att förbättra studiens validitet val-

des respondenter ut efter den position de besitter inom respektive företag samt den kunskap inom 

kundrelationer som de förmodades inneha. Det val som gjordes liknas vid ett sannolikhetsurval 

som Trost (2012) skriver innebär att forskare väljer ut respondenter utifrån den position och 

kompetens som de tros besitta. Trost (2012) och Andersen (2012) antyder att forskare gör ett 

sannolikhetsurval för att öka möjligheten att kunna göra generaliseringar utifrån resultatet.  

 

Företagens geografiska läge var även en avgörande faktor då det enligt Smith (2010) kan ta tid 

att finna lämpliga respondenter och därför styrs ofta valet utifrån tidsbegränsning och tillgäng-

lighet. Bryman (2012) benämner detta som tillgänglighetsurval, vilket innebär att forskaren väl-

jer respondenter utifrån ett geografiskt närområde där han/hon befinner sig. En annan anledning 

till att företag valdes inom ett geografiskt närområde berodde på att studiens empiriska material 

byggde på personliga intervjuer. Denna typ av intervjuer är enligt Bryman (2012) att föredra 

framför telefonintervjuer, eftersom dessa kan ge en lägre reliabilitet. Detta då intervjuarna inte 

kan avgöra respondentens reaktioner på samma sätt som i en personlig intervju. Det finns där-

med en ökad risk för missförstånd vid telefonintervjuer. Däremot skriver Trost (2012) att nack-

delen med att göra en personlig intervju är att det är en tidskrävande metod. Vid en personlig 

intervju finns samma risk som vid en telefonintervju, nämligen risken att resultatet av intervjun 

inte blir det förväntade, det vill säga att mängden relevant data inte är tillräcklig (Trost, 2012).  

Företagsurval 

Följande produktföretag uppfyller de urvalskriterier som ställdes i studien, då de är små företag 

som befinner sig inom ett geografiskt närområde och har en fysisk- och webbaserad butik. 

 Cheval Ridsport, personlig intervju med Johanna Eriksson den 23 april 2013. Det är ett 

mindre företag som sköter försäljning av ridsportsartiklar dels i sin fysiska butik och dels via 

sin hemsida: chevalridsport.se.  
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 Gerdas Te och Kaffehandel, personlig intervju med Moa Schygg den 23 april 2013. Ett 

Kalmarföretag, med te- och kaffehandel, som har två fysiska butiker i staden och på senare tid 

har de även öppnat en webbshop: gerdaste.se.  

 Naturbolaget, personlig intervju med Lars Helseth den 7 maj 2013. Är ett företag som säljer 

friluftslivsprodukter och har fysiska butiker i Kalmar, Växjö och Stockholm. De säljer även 

sina produkter via en extern webbutik: outnorth.se. 

 Valdi Smycken, personlig intervju med Eva Lennartsson och Ylva Kernholt den 6 maj 2013. 

Är ett företag som startade sin verksamhet på internet via en webbutik: valdi.se, men bedriver 

nu även en fysisk butik.  

 Ölands Choklad, personlig intervju med Magnus Bremerfors den 2 maj 2013. Bedriver till-

verkning och försäljning av choklad via återförsäljare och direkt till kund via sina fysiska bu-

tiker och sin webbutik: olandschoklad.se. Företaget bedriver även caféverksamhet med bas i 

Färjestaden på Öland.    

 Ölands Örtagård, personlig intervju med Kristina Hjorter-Jönsson och Bengt Jönsson den 6 

maj 2013. Det är en verksamhet som bedriver försäljning av örtagårdsprodukter så som 

kryddblandningar, te och diverse delikatesser samt har ett café. Företaget har en fysisk butik i 

Stora Frö på Öland och en webbutik: olandsortagard.se.  

Intervjuguide 

Intervjuer kan enligt Bryman (2012) delas in i tre olika kategorier; strukturerade, ostrukturerade 

eller semistrukturerad. I denna studie tillämpades den semistrukturerade formen, där enligt Bry-

man (2012) en intervjuguide utformats i förväg för att underlätta intervjuprocessen. Den här ty-

pen är inte strikt formulerad, utan ger intervjuaren möjlighet till att ställa ytterligare frågor 

(Bryman, 2012). Enligt Robson (2011) modifieras intervjuguiden till semistrukturerade intervju-

er kontinuerligt under forskningsprocessen utifrån intervjuns gång och oplanerade frågor och 

ämnen uppkommer ofta. 

De semistrukturerade intervjuerna utgick från den trattmodell som Kylén (2004) benämner. 

Trattmodellen är uppbyggd i sex steg, som ämnar ge en grundläggande guide för hur en intervju 

kan byggas upp samt hur frågor kan utformas. Kylén (2004:31-39) listar de olika stegen som 

ingår i trattmodellen: 

(1) Öppning; består av presentation och information om hur intervjun är upplagd samt av-

sikten med intervjun. 

(2) Fri berättelse; ger den intervjuade möjlighet att svara fritt på frågor. Det är viktigt att 

ge respondenten möjlighet till betänketid i detta steg. När denne väl svarar ska intervjua-

ren ge uppmuntrande kommentarer och nickningar för att visa att man lyssnar. En annan 

viktigt aspekt är att den som utför intervjun inte ska vara rädd för tystnaden då detta kan 

ge mer utförliga svar från respondenten. 
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(3) Precisering; efter den fria berättelsen försäkrar den som leder intervjun att frågorna 

blir någorlunda exakta, vilket ger mer konkreta svar. Det är i denna fas intervjuaren söker 

efter fakta, uppräkningar, exempel och beskrivningar av området som undersöks. 

(4) Kontroll; det är under detta steg den som intervjuar har möjlighet att kontrollera det 

som sagts under intervjun. Respondenten kan omedvetet gett två versioner på en fråga 

under intervjun, eller att andra personer lämnat uppgifter som inte verkar stämma. Här 

ges även möjlighet till att prova hållfastheten. Samtalet bör inte övergå till förhör, vilket 

är lätt hänt när kravet ökar. 

(5) Information; detta är början till slutet av intervjun. När frågeområdena är avklarade 

ska en snabb sammanfattning göras genom att gå igenom anteckningarna och responden-

ten ska ha möjlighet till att ställa frågor. 

(6) Avslutning; en bra avslutning kan ge positiva effekter inför framtida kommunikatio-

ner. Tänk på att tacka för hjälpen och informera vad som händer härnäst, det underlättar 

om komplettering skulle behövas göra. 

Det är enligt Kylén (2004) vanligt att intervjuaren avviker ifrån modellen under intervjuns gång 

och det förekommer även att intervjuaren byter ut ordningsföljd på stegen. Den avvikelse som 

Kylén (2004) belyst förekom även under de aktuella intervjuerna i studien. De här avvikelserna 

berodde på uppkomsten av andra relevanta och intressanta samtalsriktningar. Intervjuguiden 

ställdes då åt sidan för att inte tappa den naturliga kommunikationen med respondenten. En möj-

lighet som inte hade funnits om en strukturerad intervjuform använts. Inte heller en ostrukturerad 

intervjuform hade givit den önskade effekten, då denna metod bygger på omfattande teman och 

risken att intervjun inte ger relevant data är överhängande. 

Intervjuernas genomförande 

Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna, var studiens samtliga författare närva-

rande. Det är enligt Bryman (2012) och Trost (2010) viktigt att beakta praktiska aspekter så som 

antal intervjuare och huruvida intervjun bör spelas in eller inte. Det finns enligt Trost (2010) 

både för- och nackdelar med att vara ett flertal intervjuare närvarande. Fördelarna är att det, för-

utsatt att personerna i frågan är samspelta, leder till en större informationsmängd samt risken att 

viktig data går förlorad minskar. Dock hävdar Trost (2012) att det ur respondentens perspektiv 

kan vara negativt med ett flertal intervjuare. Respondenten kan uppleva att han/hon hamnar i 

underläge samt att respondenten kan bli förvirrad, eftersom han/hon inte vet vem svaren ska rik-

tas till (Trost, 2012). 

För att minska risken för att respondenten skulle uppleva förvirring under intervjun, så fördela-

des intervjuansvaret upp mellan studiens författare. Fördelningarna gjordes genom att en av stu-

diens författare hade huvudansvaret för att ställa frågorna och de andra författarna förde anteck-

ningar men de kunde även komma in med följdfrågor. En fördel med uppdelningen var att alla då 

fick möjligheten till att integrera under intervjun. Det avgörande skälet till att alla studiens förfat-
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tare var delaktiga i intervjuprocessen var att samtliga fick ta del i primärdata och att informa-

tionsomfånget då blev större. Ett annat skäl till att studiens samtliga författare närvarade vid in-

tervjuerna var för att stärka studiens validitet, då risken för feltolkningar minskar med antalet 

lyssnare.  

Vid varje intervjutillfälle användes en digital inspelningsapparatur för att på så sätt underlätta 

och minimera risken för att relevant data gick förlorad. Detta för att även i efterhand kunna kon-

trollera vad som verkligen diskuterades under intervjuerna. Naturligtvis tillfrågades responden-

terna om de gav samtyckte till att intervjun spelades in samt om det som diskuterats inte fick 

publiceras och därmed kan känslig information ha blivit utesluten. 

Det finns enligt Bryman (2011), Kylén (2004) och Trost (2010) både positiva och negativa 

aspekter med inspelning av intervjuer. Bryman (2011) skriver att en positiv aspekt är att under-

lätta analysen av intervjun. En negativ aspekt med att spela in en intervju är enligt Bryman 

(2011), Kylén (2004) och Trost (2010) att intervjuaren under mötet förlitar sig för mycket på 

inspelningen och riskerar därmed att tappa koncentrationen och uppmärksamheten. Ytterligare 

en nackdel med inspelning av intervjuer enligt Bryman (2011) kan vara att den avslappnade 

stämningen går förlorad då inspelningen bidrar till en mer formell intervjusituation. Responden-

ten kan därmed vara mer benägen att hålla tillbaka med känslig information om han/hon är med-

veten om att intervjun spelas in (Bryman, 2011). 

2.4 Val av teorier 

Inom den kvalitativa strategin finns det enligt Bryman (2012) ett urval som behandlar den teore-

tiska delen. Teorin samlas in efter vad studien ska undersöka och enligt Fejes och Thornberg 

(2009) ändras teorins vinkel allt efter studiens gång. Detta eftersom forskarna ämnar få fram re-

levant teori för att kunna besvara forskningsfrågan.  

 

Kundrelationer är ett aktuellt ämne (Roberts & Grover, 2012), och i med den snabba utveckling-

en av informationsteknologin (Harrigan et al. 2011), har författarna bakom studien använt sig av 

referenser i form av aktuella vetenskapliga artiklar. Det faktum att dessa är vetenskapligt grans-

kade innan de publiceras stärker tilltron till dess innehåll. Studien kompletterades även med an-

nan litteratur inom det berörda forskningsområdet. Då studiens författare ansåg att de referenser 

som använts under studien är relevant, medförde detta att resultatet av studien har validitet. 

2.5 Metodkritik 

Bryman (2011) argumenterar att det är omöjligt för forskaren att ha fullständig kontroll över sina 

värderingar. Detta då värderingarna omedvetet tar sig uttryck i valet av forskningsområde, ut-

formandet av frågeställningar, valet av metod etcetera. Det är därför viktigt att forskaren på ett 

tidigt stadium i sin studie reflekterar över sina värderingar för att i möjligaste mån minimera dess 

påverkan på forskningsprocessen (Bryman, 2011). Studiens författare är konsumenter som på 

något sätt varit i kontakt med såväl fysiska- som webbaserade företag. Detta implicerar att det 
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fanns en viss förförståelse inom ämnet kundrelationer. Det bör även tilläggas att studiens samtli-

ga författare även har erfarenhet i att arbeta i fysik butik där kundrelationen ses som en viktig 

del. Under studiens början var författarna väl medvetna om sina förutfattade meningar och tidi-

gare erfarenheter. 

 

Trots att det enligt Bryman (2011) är omöjligt att ha kontroll över sina värderingar, strävades det 

i studien efter att behålla ett objektivt förhållningssätt till forskningsproblemet, för att ge en så 

rättvisande bild av fenomenet som möjligt. Genom att intervjua företag i olika branscher och 

storlekar bidrog detta till att varje företag kunde undersökas med ett öppet sinne då studiens för-

fattares insyn i de olika verksamheterna varit begränsad. Att undersöka företag från olika bran-

scher eliminerade risken att studiens författare skulle favorisera bland respondenterna. Vidare 

utformades intervjufrågor på så vis att de inte skulle vara ledande utan kunna besvaras förutsätt-

ningslöst. Detta tillsammans medför att studien kan anses vara fördomsfri och objektiv.  

Vidare finns det enligt Larsen (2009) en risk att respondenterna inte är uppriktiga i sina svar, de 

kan vara partiska och ge en förskönad bild av sin verksamhet. Risken finns också att responden-

terna väljer att undanhålla viss information då denna studie är en offentlig handling och ämnet 

som diskuteras kan innebära konkurrensfördelar. Detta motverkades genom att flera fall under-

söktes och på så sätt fick studiens författare en bredare och rättvisande uppfattning av problemet. 

Resultatet av studien medförde reliabilitet, genom att respondenternas argument samt övrig data 

jämfördes. Robson (2011) skriver att ett av de mest grundläggande argumenten för att data som 

uppkommit vid intervjuer ska ses som trovärdig är att deltagarna frivilligt har ställt upp på un-

dersökningen. Det faktum att de respondenter som deltog i studien valde att göra det av fri vilja 

stärker tilltron till genererad data. 

Såväl det empiriska som det teoretiska underlaget till studien kunde ha sett annorlunda ut om 

studien skett under andra förutsättningar, exempelvis på en annan plats eller vid ett annat tillfälle. 

Frågan som därför uppkommer är om studien är reliabelt i den benämningen att samma resultat 

skulle uppstå om undersökningen utfördes igen. Studien bygger på kvalitativa intervjuer, vars 

mål enligt Dalen (2008) är att få en förståelse om fenomen som rör människors sociala verklighet 

i olika situationer. Då det empiriska materialet i denna studie byggde på kvalitativa intervjuer, är 

det svårt att replikera och få samma exakta resultat vid ett annat tillfälle. Däremot finns det empi-

riska underlaget dokumenterat och frågorna bifogade, vilket stärker tilltron till studien.  
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3. KUNDRELATIONER I TEORIN 

3.1 Customer Relationship Management  

CRM’s betydelse 

Fokusförflyttningen inom försäljningsföretag, från en produktorienterad syn till en kundoriente-

rad syn, har enligt Kumar et al (2011) genererat begreppet ’Customer Relationship Management’ 

(CRM), där kundrelationer är en väsentlig komponent. Ku (2010) skriver att CRM är ett av det 

mest aktuella ämnet inom företagande och det ämne som diskuteras flitigast inom utveckling av 

affärsstrategi, informationsteknologi och marknadsföring. För att företag ska vara konkurrens-

kraftiga måste de kunna leverera det högsta värdet för kunden. Priset är inte längre lika avgöran-

de för kunden utan faktorer som kunderna värderar är exempelvis att företaget kan erbjuda den 

bästa kommunikationen, de snabbaste leveranserna, eller den mest personliga servicen (Ku, 

2010).  

Ett annat skäl till det ökade intresset för CRM är enligt Sahoo (2011) det faktum att kostnaden 

för att behålla befintliga kunder är lägre än kostnaderna för att utveckla nya kundrelationer. Bat-

tor (2010) hävdar att det generellt kostar fem gånger så mycket mer att attrahera nya kunder, än 

att behålla eller hantera de befintliga. Det i sin tur innebär att befintliga kunder bidrar fem gånger 

mer till försäljningen än vad nya kunder gör (Battor, 2010). Sahoo (2011) hävdar att syftet med 

CRM är att skapa långsiktiga engagerade och förtroendefulla kundrelationer där samarbetet med 

kunderna är viktig för att skapa en ekonomisk hållbar verksamhet.  

CRM’s framväxt 

Redan innan den industriella revolutionen, var relationen till kunden enligt Storbacka och Lehti-

nen (2012) en viktig del i köpprocessen. Det här var början på vad som senare skulle kallas 

CRM. När massproduktionen tog fart i slutet på 1800-talet, försämrades den tidigare närkontak-

ten med kunden. Detta eftersom produkterna inte längre producerades i avseende till en specifik 

kund, utan istället till en bredare konsumentkrets. Insikten om att företagets uppträdande påver-

kade konsumentens uppfattning om och relationen till företaget, födde ett behov av att utveckla 

strategier för hur kundrelationer bör byggas upp (Storbacka & Lehtinen, 2012). 

På 1980-talet införde Berry begreppet CRM, vilket inledningsvis kopplades samman med rela-

tionsmarknadsföring. Han definierade relationsmarknadsföring som “... attracting, maintaining 

and enchancing customer relationships.” (Berry 2002, se Battor, 2010:844), det var denna defini-

tion som lade grunden för CRM. Berry (1999) skriver att kundrelationer är viktiga för företag, 

eftersom de är länken till framtiden, morgondagens- kunder, anställda och samarbetspartners. 

Ömsesidigt uppskattade relationer mellan företag och kund är hållbara relationer som hjälper 

företag att kontrollera och utveckla sin verksamhet. Vidare konstaterar han att desto starkare re-
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lationen är, desto mindre är risken att kunderna går förlorade. Även Ku (2010) påvisar att arbetet 

med CRM är viktigt för att generera en arbetsmiljö där personalen motiveras till att vara kundfo-

kuserade och arbeta kreativt med relationsbyggande. 

Efter Berry’s introduktion av begreppet CRM har flera forskare vidareutvecklat begreppet och ett 

flertal olika definitioner återfinns i litteraturen. En av de tidiga definitionerna är enligt Chang och 

Wenig (2012) hämtad från konsultföretaget The McKinsey Company som år 1999 definierade 

CRM som “... sustainable relationship management to discover the most valuable customers ac-

cording to micro-segmentation of the customer base” (Chang & Wenig 2012:42). En annan defi-

nition av CRM presenterades 2002 av Hansotia som hävdar att “At the heart of CRM is the or-

ganization’s ability to leverage customer data creatively, effectively and efficiently to design and 

implement customer-focused strategies” (Hansotia, 2002:121-122). 

Mer aktuella definitioner presenteras av Ahearne, Rapp, Mariadoss och  Ganesan (2012) och Ku 

(2010). Ahearne et al (2012:119) definierar CRM som “... the process of capturing customer in-

formation and developing an appropiate strategy in consultation with the salesperson in order to 

optimize sales performance”. Medan Ku (2010:1100) skriver att: 

“... CRM is not merely technology applications for marketing, sales and service, but ra-

ther, when fully and successfully implemented, a cross-functional, customer driven, tech-

nology integrated business process management strategy that maximises relationships and 

encompasses the entire organisation.” 

Med ovanstående definitioner i beaktande kan det utläsas att utvecklingen av CRM ursprungli-

gen fokuserades på marknadssegmentering och identifiering av de mest lönsamma kunderna. 

Därefter övergick betydelsen av CRM till att fokusera på data och information om kunder, i syfte 

att effektivisera kundrelationer. Ahearne et al (2012) definition innebär att CRM är en process 

som går ut på att behandla information om kunden för att utveckla en lämplig strategi i samråd 

med försäljningspersonalen, för att optimera försäljningens prestanda. Ahearne et al (2012) och 

Ku’s (2010) definitioner innebär att CRM har övergått till att betraktas som något mer än enbart 

marknadsföring. CRM handlar därmed om att utveckla framgångsrika strategier som innefattar 

nyttomaximering av kundrelationer, för att sedan implementera detta på ett framgångsrikt sätt, 

där CRM arbetet genomsyrar hela organisationen.  

Kundlojalitet 

Historiskt sätt har företag enligt Chang och Wenig (2012) lagt stort fokus på att stimulera kon-

sumtion genom att koncentrera sig på kundanskaffning, men det har skett en utveckling då före-

tag allt mer belyser vikten av kundlojalitet. Sahoo (2011) skriver att lojalitet är en viktig del 

inom CRM, vilket innebär samarbete och deltagande från kunderna. Detta är ett allt viktigare 

inslag i företags möjliggörande av att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Kundlojalitet 

möjliggör för företag att konkurrera på andra sätt än genom priser. Det blir även svårare för kon-
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kurrenter att plagiera koncept och produkter, eftersom själva relationen är unik för varje konsu-

ment och går därmed inte att kopiera (Sahoo, 2011).  

Kundlojalitet enligt Chang och Wenig (2012) är allmänt erkänt som en värdefull tillgång för fö-

retag som verka på konkurrensutsatta marknader. Utbytet av information mellan företag och 

konsument, skapar en konkurrensfördel för företaget som i sin tur kan leda till bättre lönsamhet 

(Chang & Wenig, 2012). Att till varje pris sträva efter att behålla varje enskild kund skulle enligt 

Sahoo (2011) vara allt för resurskrävande och inte generera lönsamhet till företaget. Än värre 

skulle det vara att förlora de lönsammaste kunderna på grund av att företaget inte arbetar med 

kundlojalitet. Det är istället bättre att satsa resurser på att behålla de kunder som är mest lön-

samma. Detta genom att analysera värdet av kunderna för att på så sätt verka för att utveckla 

relation till företagets viktigaste kunder för att dessa ska förbli lojala (Sahoo, 2011).  

Kommunikationsteknologins betydelse för CRM 

Det är enligt Bell och Loane (2010) allmänt erkänt att internets utveckling har bidragit till att 

företag på nya sätt kan göra affärer, kommunicera och utbyta information sinsemellan. Det har i 

sin tur medfört att företag har blivit effektivare samt gett upphov till utveckling av nya sätt att 

samordna sin verksamhet. Li, Troutt, Brandyberry och Wang (2011) skriver att samhällsutveck-

lingen har medfört att det uppstått fler försäljningskanaler, där internet är en av de viktigaste. 

Internets utveckling är en avgörande faktor till att sälja sina produkter till en bredare marknad, 

vilket medför att företag kan nå ut till en större och bredare kundkrets. Framförallt hävdar Li et al 

(2011) att små och medelstora företag tack vare internet, har fått en möjlighet att konkurera med 

större företag utan att vara begränsade av geografi, marknadens storlek eller ett företags ekono-

miska begränsningar. 

Bell och Loane (2010) hävdar att utvecklingen av kommunikationsteknologi har bidragit till en 

förändring av människors beteende. Det sätt som människor och organisationer samverkar och 

kommunicerar har fundamentalt förändrats, vilket har medföljt att även kundernas konsumtions-

vanor har förändrats. Internet har avsevärt förbättrat företags kommunikation med sina befintliga 

kunder, leverantörer, agenter och distributörer samt gett möjlighet till att värva nya kunder. Ut-

vecklingen av kommunikationsteknologin har enligt Roberts och Grover (2012) gett upphov till 

unika möjligheter för företag att förbättra sin relation till kunden. Detta då företaget har möjlig-

het till snabbare och mer effektiv kommunikation, vilket medför att de kan hantera ett större an-

tal kunder med förhållandevis lite resurser. Bell och Loane (2010) hävdar att internet är den bak-

omliggande nyckeln och drivkraften till företags affärsutveckling och snabba internationalise-

ring. För att kunna erbjuda bästa möjliga kommunikation med sina kunder öppnar företag nya 

kommunikationskanaler som exempelvis via webbplatsens forum eller företagsbloggar (Bell & 

Loane, 2010). 

Ahuja och Medury (2010) hävdar att internet är ett verktyg som ger företag signifikanta möjlig-

heter att bygga nya sociala och webbaserade samarbeten. Något som också har uppmärksammats 
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av Roberts och Grover (2012) som skriver att företag tack vare kommunikationsteknologin kan 

utveckla produkter i samförstånd med konsumenter. Det möjliggör även för företag att ge kon-

sumenter support online och få feedback på sin verksamhet, vilket är ovärderligt för att företaget 

ska förbli konkurrenskraftigt (Roberts & Grover, 2012). Internet har enligt Bell och Loane 

(2010) även minskat betydelsen av det geografiska läget, det vill säga gjort det möjligt för före-

tag i mindre städer att nå ut till en större kundgrupp. Dessutom har betydelsen av mellanhänder 

minskat på grund av internets framväxt, då det medfört en möjlighet till direkt förbindelse mellan 

konsument och producent (Bell & Loane, 2010).  

3.2 Elektroniskt CRM 

Betydelsen av e-CRM 

Feinberg och Kadam (2002) skriver att utvecklingen inom kommunikationsteknologi har möjlig-

gjort för företag att använda internet som en plattform i syfte att skapa och vårda kundrelationer. 

Ett viktigt komplement som möjliggör för företag att arbeta med kundrelationer över internet är 

framtagandet av olika e-tjänster. Chang och Wenig (2012) förklarar begreppet e-service som en 

elektronisk tjänst framtagen och utvecklad av företag, som kombinera ny teknik med traditionel-

la servicekoncept. Även Williams, Chatterjee och Rossi (2008) tar upp begreppet e-service och 

förklarar det som; en tjänst som erhållits och ordnats för digitala transaktioner på internet. E-

service används enligt Chang och Wenig (2012) av företag för att leverera produkter och tjänster 

genom samverkan med användare online, denna metod kan effektivisera företags verksamhet och 

ge en ökad lönsamhet. Användningen av e-service varierar från land till land, eftersom konsu-

menters mognad för denna tjänst är varierande (Chang & Wenig, 2012).  

E-service ses som en viktig del inom arbetet med kundrelationer över internet, vilket enligt 

Chang och Wenig (2012) mynnat ut i begreppet elektroniskt CRM (e-CRM). Begreppet uppkom 

under 1990-talets senare hälft men det är först under 2000-talet som begreppet har mognat och 

ses som en vidareutveckling av CRM. Kärnan i e-CRM är enligt Harrigan et al (2011) möjlighe-

ten för företag att kommunicera och samla information om kunder. Huvudsyftet är inte nödvän-

digtvis att sälja mer utan snarare att sälja smartare. e-CRM är uppbyggt utifrån ett system som 

lagrar och sorterar information om kunder, systemet fungerar bland annat som ett verktyg för att 

identifiera mönster, effektivisera försäljningen, förutspå framtida efterfrågan och kommunicera 

med kunden. På så vis utgör e-CRM ett värde för företag, då systemet kan skilja de mest lön-

samma kunderna från de mindre lönsamma (Harrigan et al. 2011). Roberts och Grover (2012) 

anser att informationsteknologin har underlättat för företag att lära känna kunden, detta då tekni-

ken lagrar information om dem. Företag effektiviseras då genom att de kan få kontakt med de 

kunder som är intresserade av företagets specifika erbjudanden (Roberts & Grover, 2012) 

Implementeringen av e-CRM har enligt Sivaraks et al (2011) bidragit till en positiv relation till 

kunderna, där kvaliteten har varit en viktig faktor för företags resultat. Viktiga faktorer vid kund-

relationer är kunders tillfredsställande, engagemang, tillit och lojalitet. Vikten av att bevara kun-
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der är en annan faktor som har bidragit till en ökad implementering av e-CRM. Det vill säga hur 

företag på bästa möjliga sätt kan behålla sina kunder genom att använda sig av olika typer av 

kommunikationskanaler. Dessa kanaler används för att företaget ska kunna möta kundernas vari-

erande kommunikationsbehov och på så sätt kunna stärka relationen (Sivaraks et al. 2011). En-

ligt Ahuja och Medury (2010) kan en elektronisk kundrelation skapas mellan företag och kunder 

genom en virtuell kommunikation. För att kundrelationen ska fungera på ett effektivt och lojalt 

sätt är det av vikt att företaget besvarar och kommunicerar med kunden kontinuerligt (Ahuja & 

Medury, 2010). 

Sivaraks et al (2011) delar in e-CRM i två kategorier: operationell och analytisk. Den operatio-

nella e-CRM innefattar alla beröringspunkter vid kontakt med kunden, med andra ord alla typer 

av kundkontakt även inkluderat personlig- och elektronisk kontakt. Analytisk e-CRM fokuserar 

på tillämpningen av teknologi och är den process där stora mängder av kunddata analyseras och 

behandlas (Sivaraks et al. 2011). Även Jirehbandei och Pour (2011) hävdar att e-CRM kan delas 

in i olika kategorier, där den analytiska och operationella är av samma betydelse som Sivaraks et 

al hävdar. Utöver dessa två kategorier presenterar Jirehbandei och Pour (2011) en tredje kategori 

som de benämner som samarbetsvillig. Denna form av e-CRM är integrationen mellan kund och 

organisation där kunden kan kommunicera med organisationen utifrån sitt eget behov. Självklart 

måste det sätt som kunden väljer att kommunicera med företaget på även vara hållbart utifrån 

organisationens perspektiv (Jirehbandei & Pour, 2011). 

Kommunikationsteknologi inom små och medelstora företag 

Harrigan et al (2011) koncentrerar sin studie till små och medelstora företag, vilka de benämner 

’small and medium-sized enterprises’ (SME) där de undersöker hur e-CRM inverkar på denna 

form av företag. De fastslår att kundrelationer i SME generellt skiljer sig från kundrelationer i 

stora företag, eftersom SME har större möjlighet att bibehålla och vårda dessa relationer. Efter-

som de i stor utsträckning bygger på en personlig kontakt och personliga möten, SME kan därför 

möta kundernas behov och efterfråga på ett sätt som sällan är möjlig i stora företag (Harrigan et 

al. 2011). 

Vidare skriver Harrigan et al (2011) att de mest karaktäristiska dragen för SME är deras kundre-

lationers personliga natur. Detta anses av många företag som en konkurrensfördel, dock är det 

resurskrävande eftersom kundrelationerna innefattar mycket personlig kontakt och personliga 

möten. Vidare är personliga kontakter extra viktiga i inledningsskedet av en kundrelation, medan 

kommunikationsteknologin är viktigare i underhållandet av redan etablerade relationer. En nyck-

elfråga är därför om e-CRM kan ersätta, förbättra eller förstöra den sociala faktorn som är kärnan 

i SME’s kundrelationer. Flera forskare har enligt Harrigan et al (2011) uppmärksammat risken 

att avsaknaden av ’face-to-face’ relationen (den sociala relationen) försämrar tilliten mellan pro-

ducent och konsument. 

 



26 
 

3.3 ’The Dark Side of CRM’ 

Nguyen (2011) introducerar en mer kritisk syn på CRM och tar upp de motsägelser som uppstår 

då företag behandlar kunder på ett varierande sätt för att tillgodose dess olika behov. Han belyser 

särskilt fem aspekter som kan innebära en risk med tillämpandet av CRM, även hur implemente-

ringen kan misslyckas då företag har i avsikt att använda kundrelationer som konkurrenskraft 

belyses. 

1. ‘The one to one dilemma’: CRM är bevisligen ett avgörande verktyg för att företag ska kunna 

öka sin lönsamhet genom att identifiera de viktigaste kunderna. Utifrån detta har företag bör-

jat skräddarsy produkter åt kunder. Något som har den effekten att kunder kommer att be-

handlas och bemötas på olika villkor, vilket gör att vissa kunder kommer få bättre erbjudan-

den än andra. Detta är något som konsumenter blir allt mer medvetna om, mycket tack vare 

sociala nätverk, medier etcetera. I och med det kan kunder jämföra produkter inom olika me-

dier, vilket ger dem större valmöjligheter. Detta kan skapa en känsla av orättvisa bland kun-

derna, då kunder kan få olika möjligheter. Olämpligt användande av CRM och särbehandling 

av kunder kan påverka företaget negativt på långsiktigt perspektiv, även om det kortsiktigt 

kan te sig som en god idé. Nguyen (2011:140) förtydligar det här genom följande påstående: 

“CRM aims to fulfil customer needs on a one-to-one basis. However, this may be per-

ceived as unfair due to the unequal distribution of outcomes”. 

2. Selecting and favouring customers’: Med teknologiska hjälpmedel har det blivit möjligt för 

företag att rikta sitt försäljningsarbete för att nå de kunder som de bedömer mest lönsamma 

för företaget. Med andra ord favoriserar företag som arbetar med CRM bland sina kunder för 

att utveckla långvariga relationer till dessa. Dock finns det även här en motsägelse som kan 

skada företagets rykte. Det handlar om risken att de konsekvent diskriminerar och exkluderar 

de kunder som inte passar in. Risken med detta är att företaget går miste om kunder som gör 

spontanköp, dessa kunder ingår inte i den vanliga kundkretsen och kan uppleva en känsla av 

orättvis behandling då de har andra kriterier vid inköp gentemot en medlemskund. Vidare är 

det viktigt att företaget ser över de kriterier utifrån vilka de värderar och identifierar sina mest 

lönsamma målgrupper. Det kan ses som oetiskt att till exempel identifiera målgrupper utifrån 

hur mycket de tjänar eller i vilket område de bor. Istället gäller det att hitta egenskaper som 

samhället accepterar som rimliga att utgå ifrån vilket oftast är opersonliga kriterier så som kön 

och ålder. Nguyen (2011:141) sammanställer denna punkt enligt detta påstående: 

“In favouring some customers over others, CRM create the potential for negative feelings 

due to the process leading to differential treatment of customers. Firms must therefore 

carefully understand their customer base and choose segmentation criteria that have posi-

tive connotations.” 

3. The relationship symmetry’: CRM kan liknas vid en mekanism för att skära upp en tårta, ge-

nom att företaget lär känna sina kunder kan de lura dessa att ta den större del av det skapade 



27 
 

värdet. Det är endast det säljande företaget som tjänar på detta och inte kunden, vilket medför 

att kunder börjar spekulera kring företagets avsikter. Detta innebär en fara då lojala kunder 

kan uppleva att de inte har fått den särbehandling som de förväntar sig, utan istället blivit ma-

nipulerade i köpprocessen för att gynna företaget och inte kundens bästa. Det gäller därför att 

företaget kan visa upp en ärlig och trovärdig kommunikation kring varför exempelvis prishöj-

ningar sker. Nguyen (2011:142) skriver att: 

“Successful relationships require firms to consider issues of relationship symmetry in or-

der to avoid negative perceptions related to imbalances, opportunistic behavior and mis-

use of power.” 

4. ‘Monitoring, tracking and using customer behavioural data’: Ömsesidig information mellan 

företag och kund bygger på att kunder lämnar sina uppgifter i utbyte mot fördelaktiga erbju-

danden hos företaget. Syftet med lagringen av information kan vara att skapa mervärde för fö-

retaget, men inte för kunden. Företag måste vara uppmärksamma på detta vid arbetet med 

CRM. Kunder som misstänker att ett företag missbrukar deras uppgifter kommer inte att vilja 

lämna ut dem, utan kunden kommer istället att antingen sluta som kund eller lämna bristande 

uppgifter. Kunden måste kunna förstå den nytta som företaget kommer ha av information de 

vill åt för att de ska vilja lämna ut den. Nguyen (2011:144) hävdar att: 

“CRM requires careful consideration to monitoring, tracking and using customer data and 

privacy. Firms that collect data excessively may damage future opportunities due to in-

creased regulation.” 

5. ‘Neglecting the relationship trust’: I ett lyckat CRM är det viktigt att kunden har förtroende 

och tillit till företaget, vilket är starkt ihopkopplat med kundnöjdhet och lojalitet. Detta inne-

bär också att kundrelationen bygger på en ömsesidig tilltro mellan parterna, för att minska 

sårbarheten hos den andra parten. Om inte företag tar kundens förtroende på allvar kommer de 

i sitt CRM arbete att gå över gränsen för vad kunderna anser vara acceptabelt. Tilliten kom-

mer då att försämras och relationen avslutas. För att inte tappa kunders förtroende är det där-

för viktigt att företag arbetar med att förstå vikten av negativa händelser och därför arbeta ak-

tivt för att vända dem till något positivt. Nguyen (2011:145) förklarar att: 

“Successful relationships require that firms consider the role of trust and in particular, to 

turn negative inferences into positive inferences. If CRM is overly applied, trust may 

break down and in worse cases, end the buyer-seller relationship.” 

3.4 Internets inverkan på kundrelationer 

Utmaningar inom kundrelationer  

N’Goala (2010) belyser även han negativa aspekter med CRM. Han skriver bland annat att rela-

tioner mellan företaget och deras kunder inte nödvändigtvis förbättras med tiden. Ett exempel på 

detta är internets utveckling. Det är inte alla kunder som är benägna att delta i denna utveckling, 
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vilket kan leda till en ovilja från kundens sida att handla hos företaget. Han anser att det är vik-

tigt för företag att ha en bra balans mellan den fysiska- och webbaserade verksamheten, för att 

inte tappa sina kunder. Vidare skriver N’Goala (2010) att på lång sikt kan relationen mellan före-

taget och kunden gå förlorad, då den kan bekostas känslomässigt. En kund kan gå förlorad om 

personalen är för försäljningsinriktad och inte ser till kundens behov. Kunden kan uppfatta att 

företaget och dess anställda inte har den kompetens som de utger sig ha. Detta gör att kunden 

tappar tillförlitligheten och lojaliteten till företaget upphör (N’Goala, 2010). 

En annan utmaning som SME står inför enligt Harrigan et al (2011) när det gäller virtuell för-

säljning är konsumenternas varierande tillit till kommunikationsteknologi. Konsumenter tenderar 

att vara mer godtrogna till större och etablerade företag än SME. Ett sätt att öka tilliten för SME 

är att arbeta med elektroniska säkerhetscertifikat, så som olika betalningstjänster (Harrigan et al. 

2011). Enligt Chang och Wenig (2012) har möjligheten till betalningstjänster och olika certifikat 

fått en betydelse och är väsentliga för att företag ska kunna konkurrera på en webbaserad mark-

nad samt skapa lönsamhet. Dessa tjänster är också grundläggande för att företag ska kunna byg-

ga upp förtroendeingivande och hållbara kundrelationer på internet (Chang & Wenig, 2012). 

Många företag strävar enligt Mende, Bolton och Bitner (2013) efter att skapa en bra relation till 

sina kunder, men det är inte alltid som syftet med relationen är ömsesidig. Det viktigaste för fö-

retag när det gäller kundrelationer är att vara medveten om kundens behov av kommunikations-

kontakt. Om kunder är i behov av den personliga kommunikationskontakten är de oftast i behov 

av en fysisk butik, där de kan få den hjälp och bemötande av personal som de behöver. En kund 

som inte behöver denna personliga kommunikationskontakt lika mycket, utnyttjar den webbase-

rade butiken i större omfattningen än den fysiska butiken. Mende et al (2013) hävdar att det är 

viktigt för företag att ha goda kundrelationer för att på så sätt veta vad kunderna efterfrågar, ef-

tersom det förbättrar företagets effektivitet. Storbacka och Lehtinen (2012) menar att det inte är 

bra för företag att vara alltför effektiva i arbetet med kundrelationer, då kunder som inte behand-

las likvärdigt inte känner sig lika betydelsefulla och företaget riskerar att gå miste om dessa kun-

der.  

N’Goala (2010) skriver att relationen mellan konsument och producent kan bli sköra då konsu-

menten tar emot erbjudanden från konkurrenter. Ett sätt att motverka detta är att använda sig av 

databaser för att upprätthålla kontakten med kunden. Dock finns risken att databasen används på 

ett sätt som istället försämrar relationen till kunden. Om så är fallet är det bättre att avbryta data-

bastjänsten och istället bemöta kunden på ett mer personligt sätt, gärna ansikte mot ansikte för 

företaget då har större chans att reparera relationen (N’Goala, 2010). Även Finnegan och Currie 

(2010) och Harrigan et al (2011) uppmärksammar risken med att användandet av kunddatabaser 

missbrukas.  

Finnegan och Currie (2010) skriver att en risk med databaser uppkommer, eftersom att systemen 

ofta implementeras utan att företaget till fullo förstår hur det bör användas ur ett långsiktigt per-

spektiv. Företag måste använda databaserna på ett sätt som sammanfaller med en organisations-
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kultur och ett arbetssätt som sätter kundens behov i fokus. Harrigan et al (2011) hävdar att det 

finns en risk med att försätta företaget i en situation där de sparar och lagrar för mycket informa-

tion i kunddatabaser och andra analytiska e-CRM verktyg. Företaget får helt enkelt för mycket 

data om kunderna än de kan hantera vilket i det långa loppet leder till ineffektivitet.  

Förutsatt att implementeringen av e-CRM är utförd på rätt sätt är det enligt Harrigan et al (2011) 

möjligt att skapa tillit och lojalitet till kunden även på webben. För att företaget ska kunna tillgo-

dose sig de fördelar som e-CRM medför måste företag tillämpa ett mer strategiskt förhållnings-

sätt för hur e-CRM används. Det kan då vara nödvändigt att genomföra en förändring i företags-

kulturen för att personal ska kunna veta hur de ska möta kunden via en elektronisk försäljnings-

kanal. Ytterligare ett problem som Harrigan et al (2011) belyser är användandet av kommunika-

tionsteknologi i SME. Det är generellt svårare för mindre företag att utnyttja e-CRM än det är för 

större företag, eftersom de tenderar att ha färre resurser, så som tillgång till expertis, samt utnytt-

jandet av teknologins framsteg. Desto mer företag förstår tekniken och dess funktioner desto 

större är naturligtvis chansen att de kan använda dessa verktyg på ett fördelaktigt sätt (Harrigan 

et al. 2011).  

Kundrelationer som en konkurrenskraft 

Roberts och Grover (2012) skriver att globaliseringen, konkurrens rivaliteten, de skiftande kund-

kraven och de tekniska framstegen skapar en ny miljö för företag att konkurrera i. För att företag 

ska kunna konkurrera effektivt är det av stor vikt att de lär känna sina kunder och deras föränd-

rade konsumtionsvanor. Detta förutsätter att företag enligt Roberts och Grover (2012) arbetar 

innovativt för att snabbt reagera på förändringar på marknaden och är flexibla i sitt sätt att bemö-

ta kunder. Flera forskare har fastslagit att kundrelationer är en viktig konkurrenskraft för att en 

verksamhet ska vara konkurrenskraftig på marknaden (Roberts & Grover, 2012; Chang & We-

nig, 2012; Harrigan et al. 2011). 

Battor (2010) skriver att den snabba utvecklingen i samhället har medfört att hanteringen av 

kundrelationer har blivit en av de viktigaste konkurrensfaktorerna, framförallt för företag som är 

verksamma på den globala virtuella marknaden. Företag som lägger mycket fokus på CRM arbe-

te tenderar enligt Harrigan et al (2011) att stimulera en ökad flexibilitet inom organisationen. 

Vidare har de en tendens till att effektivisera samordning inom verksamheten, förbättra kommu-

nikation och en större potential till att implementera en kreativ och innovativ företagskultur 

(Harrigan et al. 2011). 

Kundkännedom är enligt Battor (2010) en konkurrenskraftig resurs för företag, där förmågan att 

omsätta den kunskap som finns till att utveckla produkter utefter kundens behov anses resultera i 

konkurrenskraftsfördelar. Ett företags förmåga att utveckla en god förståelse för kunders behov, 

önskningar och preferenser är betydande. Den här förståelsen kan göras genom kontinuerlig 

kommunikationen med kunderna, där företag utan förståelse har en sämre konkurrenskraft. Före-
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tag som förstår sina kunders nuvarande och potentiella behov, har en ökad möjlighet att ha en bra 

relation till sina kunder (Battor, 2010). 

3.5 Strategier inom kundrelationer 

Knapp-, blixtlås- och kardborrstrategin 

Det finns enligt Storbacka och Lehtinen (2012) olika strategier för hur företag kan arbeta med 

kundrelationer. Målet med relationsstrategier är att skapa konkurrensfördelar. Ett företag som 

kan hjälpa kunder att skapa värde åt sig själva har en konkurrensfördel. Dessa är därför väldigt 

viktiga för ett företags långsiktiga framgång. Målet med alla strategier är att öka relationsvärdet. 

Problemet är alltså att hitta den rätta strategin för att få bästa relationsvärdet. Tre av de vanligaste 

förekommande benämns som; knapp-, blixtlås- och kardborrstrategin (Storback & Lehtinen, 

2012). 

 Knappstrategin innebär enligt Storback och Lehtinen (2012) att kunden får anpassa sig efter 

företagets processer. Företaget erbjuder ett standardutbud efter vilket kunderna får anpassa sig 

och på så vis kommer företaget och kunden överens. Denna strategi är ofta att föredra då den 

kan ge bästa möjliga framgångsfaktor, eftersom företaget självt kontrollerar sina processer 

och endast ett litet resursutbyte är nödvändigt från företagets sida. 

 I blixtlåsstrategin anpassar sig både företaget och kunden till varandra. Denna strategi är re-

surskrävande och kräver långsiktiga samarbeten på grund av att det krävs mycket arbete för 

att både parterna ska vara tillgodosedda. Även om blixtlåsstrategin kräver mycket arbete både 

för företaget och även för kunden är det enligt Storback & Lehtinen (2012) den lönsammaste 

strategin. Strategin behöver mycket planering, och kundrelationen blir oftast ohanterlig efter-

som dess stora mängd utbyte av resurser. 

 Kardborrstrategin går ut på att företag vänder sig helt efter sina kunders behov och anpassar 

sina processer efter dessa, det vill säga det är kunden som har makten. Många företag strävar 

efter att utveckla kardborrstrategin, men denna strategi kan i långa loppet vara negativt för 

kundrelationen. Detta då företaget på ett överdrivet sätt försöker anpassa sig till kundens pro-

cesser och vilket gör att företaget blir som en del av kunden och inte längre ett externt företag. 

När företaget blir för involverat i kunden finns risken att de inte kan hjälpa denna på ett objek-

tivt sätt (Storback & Lehtinen, 2012). 

’Top-down’ och ’Button-up’ 

Många företag arbetar enligt Ahearne et al (2012) med att segmentera sina kunder med hjälp av 

CRM, men de misslyckas ofta med att implementera en strategi som fungerar både internt inom 

företaget och externt ut mot kund. De konstaterar att det är relativt enkelt att ta fram strategier, 

men betydligt svårare att implementera dessa på ett lyckosamt sätt. Vidare skriver Ahearne et al 

(2012) att arbetet med CRM och utfallet av CRM arbetet påverkas av hur beslut fattas i organisa-

tionen, det vill säga om organisationen tillämpar en ’top-down’ eller ’bottom-up’ strategi. 
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‘Top-down’ strategin innebär enligt Ahearne et al (2012) att beslut fattas hos ledningen för att 

sedan implementeras i den operativa kärnan. Denna strategi har först och främst ett stort stöd 

från ledningen och den uppnår en hög grad av effektivitet inom organisationen. Detta sätt att 

arbeta med CRM möjliggör en helhetssyn över företagets kunder. Dock hävdar Ahearne et al 

(2012) att flera av de specifika detaljerna för hur implementeringen kan ske på ett effektivt sätt 

inte är tillgänglig för ledningen. Det eftersom ledningen vanligtvis inte har samma insikt i hur 

den praktiska verksamheten fungerar som den operativa kärnan (Ahearne et al. 2012). 

Risken med en ’top-down’ strategi är enligt Ahearne et al (2012) att ledningen ofta kan missa de 

specifika önskemål och behov som den enskilda kunden kan ha, som exempelvis kundens per-

sonliga relationen till en specifik säljare eller antalet besök i butiken etcetera. ‘Top-down’ strate-

gin kan medföra att implementeringen av CRM arbetet misslyckas eftersom ledningen inte har 

full insikt i hur kundrelationerna ser ut vid beslutsfattandet. Vilket enligt Ahearne et al (2012) 

ökar risken för implementeringen inte lyckas då det finns en oenighet inom organisationen. 

I ‘bottom-up’ strategin tas enligt Ahearne et al (2012) istället beslut i den operativa kärnan, vilket 

är en komponent som saknas inom ‘top-down’ strategin. ‘Bottom-up’ strategin förutsätter att 

personal och ledning arbetar tillsammans för att förstå, analysera och förutspå sina kunders bete-

ende. Anledningen till att besluten tas tillsammans är för att på så sätt tillgodose sina kunders 

behov på bästa sätt. Fördelarna med ‘buttom-up’ strategin är många, strategin tillåter att den ope-

rativa kärnan är delaktig i beslutsprocessen. Detta resulterar i att personalen motiveras till att 

följa med i implementeringsprocessen och att mötet med kunden blir mer anpassat efter kundens 

behov (Ahearne et al. 2012). 

‘Bottom-up’ strategin tillåter även enligt Ahearne et al (2012) ett flexibelt och explorativt syn-

sätt, vilket involverar alla delar av organisationen och medför att de problem som uppstår får ett 

mer enhetligt bemötande. Denna strategi medför att säljaren har en större möjlighet att vara flex-

ibel och anpassa sig efter varje kund då det kan uppstå situationer som är allt mer komplexa och 

osäkra. När säljaren står inför sådana omständigheter är det nödvändigt att både individen och 

organisationen snabbt anpassar sig efter kundens önskemål och behov (Ahearne et al. 2012). 

3.6 För- och nackdelar inom kundrelationer i små företag 

Inledningsvis presenterades definitioner av CRM samt dess utveckling eftersom det är väsentligt 

för studien att förstå dess innebörd samt varför kundrelationer har blivit viktigt för verksamhets-

styrningen. Det klargörs att det finns stora fördelar med att utveckla företags CRM arbete då det 

ses som en avgörande konkurrenskraft på en snabbt föränderlig marknad. Kommunikationstek-

nologins utveckling har en omedelbar påverkan på utvecklingen av kundrelationer. Kundrelatio-

ner är inte längre begränsade till en fysisk butik utan ur den teknologiska utvecklingen har be-

greppet e-CRM fötts. Att utveckla kundrelationer på internet innebär nya möjligheter och risker 

för företag. Närmast presenteras en sammanställning av de främsta risker och möjligheter som 
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identifierats i referensramen, dessa tillsammans med de presenterade strategierna för kundrela-

tionsarbetet, ger stöd till hur det empiriska underlaget i studien kommer analyseras. 

 

Möjligheter och risker 

inom fysiska kundrelationer 

Möjligheter och risker 

inom webbaserade kundrelationer 

 Gör det möjligt att skilja de mest lönsamma 

kunderna från de icke lönsamma 

 Lönsammare att behålla sina kunder än att ska-

pa nya kundrelationer = kundlojalitet 

 God kommunikation mellan företag och kund 

möjliggör för företaget att förutspå efterfrågan 

 Möjligheten att konkurrera med andra medel 

än pris 

- Resurskrävande att skapa och underhålla kund-

relationer 

- Risker att kunden upplever orättvisa  slutar 

som kund hos företaget 

- Risken att företaget går miste om återkomman-

de kunder på grund av begränsad tillgänglig-

het.  

 Fri konkurrens, större möjlighet för små före-

tag att hävda sig på den virtuella marknaden 

 Ökad lönsamhet genom större kundkrets 

 Katalysator för expansion 

 Ökad möjlighet till en personlig relation till 

kunden, på grund av individanpassade pro-

dukter och erbjudanden utifrån lagrad infor-

mation om kunden 

- Risk att små företag inte har kompetens och 

resurser för att tillgodose sig fördelarna med 

e-CRM 

- Kunders varierande förtroende för företag när 

det kommer till e-handel 

- Risken att teknologin tar över och leder till 

ineffektivitet  

Tabell 1. Möjligheter och risker inom kundrelationer i teorin 

Det kan konstateras att riskerna och möjligheterna med fysiska respektive webbaserade kundre-

lationer skiljer sig åt. Frågan är hur företagen kan samverka fysiska- och webbaserade kundrela-

tioner samt vilka synergier det medför när de driver både fysiska- och webbaserade butiker. Vi-

dare finns det ett flertal olika strategier för hur CRM arbetet bör implementeras i organisationer, 

för att undvika de risker och utmaningar som kan kopplas samman med utvecklingen av kundre-

lationer. 
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4. KUNDRELATIONER I PRAKTIKEN 
I studien intervjuades företagsledare från sex företag som uppfyller urvalskriterierna. Dessa sex 

företag illustrerar i studien hur kundrelationer fungerar i praktiken. Utifrån respondenternas svar 

presenteras de olika företagens omständigheter och förutsättningar som ligger till grund för deras 

arbete med kundrelationer. 

4.1 Cheval Ridsport 

Verksamhetens karaktär  

Cheval Ridsport bedriver specialiserad butikshandel som säljer ridsportartiklar i Sverige. Företa-

get ägs av Johanna Eriksson och drivs tillsammans med Stephanie Eriksson. År 2010 bildade 

företaget både en fysisk- och webbaserad verksamhet, där den fysiska butiken är belägen i Kal-

mar. Johanna Eriksson berättar att företaget säljer trendiga och modeinriktade ridsportsartiklar 

med kvalitet och stil. De strävar ständigt efter att erbjuda ett gott bemötande och en god service-

kvalitet till alla sina kunder. 

Cheval Ridsport startade sin fysiska- och webbaserade verksamhet samtidigt, vilket har medfört 

att båda dessa verksamheter är lika viktiga. Anledningen till att de valde att starta de båda buti-

kerna samtidigt var enligt Johanna Eriksson för att de ville nå en större kundkrets. Den fysiska 

butiken i Kalmar används för försäljning samtidigt som den fungerar som lager för webbutiken. 

Utbudet i den fysiska och webbaserade butiken skiljer sig åt till en viss del, då en del produkter 

som finns i den fysiska butiken inte finns i den webbaserade och tvärtom. Anledningen till detta 

är att produkterna har olika leveranstider. Johanna Eriksson förklarar att de båda butikerna möter 

upp varandra och hon kan se fördelar med användningen av båda. Hon tror att det beror på att de 

är ett mindre nischat företag inom ett specifikt produktutbud. Företaget får därmed en större 

kundkrets och når då ut till aktiva ryttare över hela Sverige.  

Kundrelationer i fysiska- och webbaserade butiker 

Johanna Eriksson på Cheval Ridsport anser att en bra kundrelation är när de blir vänner med sina 

kunder. Det är viktigt att försöka komma ihåg så mycket som möjligt om kunderna och deras 

hästar. Cheval Ridsport ser till att ständigt hålla sig uppdaterade inom hästbranschen, vad gäller 

tävlingsresultat och övriga evenemang, vilket skapar en närmare relation till kunderna. Johanna 

Eriksson förklarar vikten av att visa ett aktivt intresse för de olika lokala ridklubbarna och att de 

brukar medverka på de flesta evenemang som de blir tillfrågade om utan att favorisera.  

Cheval Ridsports målgrupp är arbetande kvinnor som har ett stort hästintresse och är i åldern 18-

35. Vidare berättar Johanna Eriksson att:  

“Nästan alla som är intresserade av trendiga kvalitetsprodukter för häst och ryttare vet om 

att vi finns, de som inte vet om att vi finns är inte beroende av märkesvaror och dessa är 

inte intressanta kunder för oss iallafall.”  
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För att vårda denna målgrupp och utöka nya kundrelationer är det enligt Johanna Eriksson viktigt 

att Cheval Ridsport syns på bloggar, Facebook och hästforum. Anledningen till att det är så pass 

fördelaktigt för dem att använda sig av sociala medier som kommunikationsmedel är att en stor 

majoritet av deras målgrupp är aktiva på dessa plattformer. Hon antar att det inte är alla bran-

scher som klarar att vara med i social medier på samma sätt som företag inom hästbranschen, då 

Johanna Eriksson säger: 

“Vi befinner oss i rätt bransch för sociala medier, varenda hästtjej har i princip en blogg 

och är aktiva på Facebook, det är ju inte så många som bloggar om färgpatroner till ex-

empel”  

För Cheval Ridsport är alla kunder lika viktiga såväl som de fysiska som de webbaserade. Jo-

hanna Eriksson anser att den fysiska kunden är den som är enklast att skapa en personlig kontakt 

med gentemot de webbaserade. Johanna Eriksson anser att kunden i den fysiska butiken är mer 

lojal mot företaget än vad den webbaserade kunden är, vilket hon tror beror på att det är lättare 

att skapa en personlig kontakt i den fysiska butiken. Johanna Eriksson anser att det är en fördel 

för företaget att de har både en fysisk- och en webbaserad butik, framförallt eftersom de är ett 

litet special nischat företag. Ett annat viktigt kommunikationsverktyg som hon berättar att de 

använder sig av är telefonkontakt, de har flera långväga kunder som ringer till butiken och ställer 

frågor eller ber om råd innan de gör en beställning i webbutiken.  

I Cheval Ridsports fysiska- och webbaserade verksamhet är kunderna oftast densamma. Johanna 

Eriksson menar att det är viktigt att ha en fysisk butik, eftersom den möjliggör för kunder att 

undersöka produkterna på ett sätt som inte är möjligt i den webbaserade butiken. Kunder kan 

inledningsvis besöka den fysiska butiken, för att sedan gå hem och fundera över om de vill ha 

produkten och därefter beställa hem den från webbutiken. Något som förvånar Johanna Eriksson 

är att många webbkunder, är kunder som bor i närområdet där själva butiken ligger. Detta tror 

Johanna Eriksson kan bero på samhällets nya shoppingvanor. Hon berättar:  

“När kunderna kommer in till butiken har de redan fönstershoppat på webben, de vet un-

gefär vad vi har och vad de är intresserade av.” 

I framtiden vill de börja sälja sina produkter genom flera försäljningskanaler, exempelvis genom 

att medverka vid de största ridsportsevenemang i Sverige. De har exempelvis planer på att åka 

till Falsterbo Horse Show sommaren 2013, för att på så sätt utöka sin kundkrets. 

Hjälpmedel för merförsäljning 

Då Cheval Ridsport startade sin verksamhet 2010 var de väldigt försiktiga, eftersom de inte viss-

te om deras butik skulle bli lönsam eller inte. De ville därför inte gå för fort framåt. När de efter 

cirka ett och ett halvt år i ridsportsbranschen gick med i Klarnas betalningstjänst ökade de sin 

lönsamhet i webbutiken. Johanna Eriksson berättar att Klarnas betalningstjänst bidrog till att de 

kunde växa mer på webben än i den fysiska butiken. Denna utveckling gör att deras webbutik 

utgör en viktig del av verksamheten. I framtiden önskar Cheval Ridsport att de ska bli tillgänglig 
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på den nordiska marknaden främst i Finnland, vilket Johanna Eriksson förklarar är nästa steg 

som företaget vill ta. 

Johanna Eriksson nämner att de har en variant av kunddatabas, där de kan se tidigare beställ-

ningarna som kunder har gjort. Hon anser att den här formen av teknik är bra, för på så sätt kan 

de erbjuda kunder de produkter som de vill ha eller eventuellt söker efter. Att även kunna erbju-

da kunden fler produkter när de väl handlar på webben ser Cheval Ridsport som positivt. Johan-

na Eriksson säger att: 

“Jag anser att man ska erbjuda kunden mer när de besöker webbutiken, när kundens in-

tresse väl är fångat kan man passa på, webbutiken är vårt virtuella skyltfönster.”  

4.2 Gerdas Te & Kaffehandel 

Verksamhetens karaktär  

Gerdas Te & Kaffehandel är ett anrikt företag i Kalmar som sedan mars 2013 drivs som ett fran-

chisingföretag av Moa Schygg. Verksamheten innefattar två butiker i Kalmar, varav den ena 

ligger på Kvarnholmen och den andra i Giraffens Köpcentrum, sedan Moa Schygg tog över har 

de även startat en webbshop. Företaget har sin huvudverksamhet i te och kaffehandel, men de 

säljer även andra delikatesser så som ost och choklad. De marknadsför sig som ett företag med 

kunnig och erfaren personal, där deras motto är att det ska vara en upplevelse att besöka och 

handla i butiken (gerdaste.se). Även om Gerdas Te & kaffehandel nyligen har lanserat en webbu-

tik, sker fortfarande den största delen av försäljningen i deras fysiska butiker. 

 

Gerdas Te & Kaffehandel har en lång erfarenhet av att driva en fysisk butik. Moa Schygg berät-

tar att det har skett stora förändringar i samhället som har förändrat människors konsumtionsva-

nor och för att möta de här förändringarna har företaget sedan Moa Schygg tagit över verksam-

heten startat en webbutik. Detta har gett kunder möjligheten att handla hemifrån. Moa Schygg 

berättar att: 

“Vi har haft kunder som har frågat om vi har en webbutik, men då har vi hänvisat dem till 

och ringa beställa. Dock är det enklare att beställa via en webbutik eftersom kunden själv 

kan vad det finns för sortiment.” 

 

Gerdas Te & Kaffehandel kan numera tack vare webbutiken erbjuda sina långväga kunder möj-

ligheten att handla oberoende av geografiska avstånd. Hittills erbjuds endast kaffe och te i webb-

butiken, medan den fysiska butiken har ett bredare sortiment där de även säljer ett flertal delika-

tessvaror. Anledningen till att de bara har kaffe och te i webbutiken beror på att det är standard-

sortiment som alltid finns i lager, medan delar av delikatessprodukterna som de har i den fysiska 

butiken byts ut efterhand eller finns bara tillfälligt i butiken. Moa Schyggs mål med webbutiken 

är att den ska vara ett komplement till den fysiska butiken, med andra ord ska den fungera som 

en extra service för kunden. 
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Kundrelationer i fysiska- och webbaserade butiker 

Moa Schygg på Gerdas Te & Kaffehandel anser att en bra kundrelation är när försäljaren får en 

vänskaplig kontakt med sina kunder. De anställda försöker här komma ihåg vad stamkunderna 

köper, vilket gör att kunderna känner sig mer välkomna till butiken, berättar Moa Schygg. Dock 

tillägger Moa Schygg att det är viktigt att ge alla kunder samma uppmärksamhet för att alla ska 

känna sig sedda och uppskattade av personalen. Därför är det alltid viktigt att hälsa och tydliggö-

ra för kunden att personalen är där för att hjälpa denne. Däremot är det viktigt att personalen 

backar undan och ger kunden utrymme för att på egen hand utforska sortimentet. Kontakten som 

personalen får med kunden i den fysiska butiken är extra viktig, eftersom de har många kunder 

som är återkommande. 

 

Det är en stor variation på de kunder som kommer in i den fysiska butiken. Moa Schygg berättar 

att hon har sett en förändring av vilka kunder som besöker den fysiska butiken, där alltfler yngre 

kunder söker sig till den fysiska butiken. Gerdas Te & Kaffehandel ser en skillnad på målgrup-

pen på de två butikerna som de har. Den butik som ligger i Giraffens Köpcentrum har flertalet 

yngre kunder, medan den butik som är belägen på Kvarnholmen, som även är den ursprungliga 

butiken, har fler äldre kunder. Vilket gör att dessa två butiker kompletterar varandra då de når en 

större kundkrets.  

 

Moa Schygg berättar att en bidragande anledning till att de startade webbutiken var kommunika-

tionsteknologins framväxt, då hon anser att det är viktigt att följa med i utvecklingen. Hon hop-

pas och tror dock att det även fortsättningsvis kommer vara den fysiska butiken som är den le-

dande för verksamheten och att webbutiken endast kommer fungera som ett komplement. Visio-

nen med webbutiken är att tillfälliga kunder, som turister såväl svenska som utländska, som be-

söker den fysiska butiken ska kunna vara tillgängliga kunder året om på Gerdas Te & Kaffehan-

del. Eftersom Gerdas Te & Kaffehandel distribuerar bland annat te och kaffe, handlar det mycket 

om dofter och smaker, vilket gör att den fysiska kontakten är extra viktig och därmed kommer 

troligtvis aldrig den webbaserade butiken att ersätta den fysiska.   
 

Det är svårt för Moa Schygg att utvärdera nyttan av webbutiken då den är så pass nylanserad, 

men hon hoppas att de ska kunna nå ut till en större kundkrets och att de efter sommaren 2013 

får en ökad försäljning. En anledning till varför Moa Schygg inte vill att webbutiken ska ta över 

deras fysiska butiker, är att de är rädda för att de starka kundrelationerna ska försvinna. Då hon 

säger: 
 

“Jag hoppas att lönsamheten i webbutiken ska öka, men hoppas samtidigt inte att de fy-

siska kunderna ska försvinna, utan att webbutiken endast ska vara ett hjälpmedel för 

kunderna.“ 
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Hjälpmedel för merförsäljning 

Moa Schygg berättar att de har skapat många och goda kundrelationer under åren som den fysis-

ka butiken har varit aktiv. Kärnan i verksamheten är butiken på Kvarnholmen och här knyts de 

flesta kundkontakterna. Företaget har anammat teknologiska hjälpmedel för att utveckla sina 

kundrelationer, de har utöver en webbutik en sida på Facebook, där de har nya möjligheter att 

skapa och vårda kundrelationer. Genom sociala medier som Facebook kan kunderna involveras 

mer i vad som sker i verksamheten och det blir enklare för företaget att få respons.  

I dagens läge har kunder världen över möjlighet beställa te och kaffe från företaget och Gerdas 

Te & Kaffehandel använder sig av betalningstjänsten Payex. Moa Schygg berättar att de ännu 

inte införskaffat Klarnas betalningstjänst men att det kan bli aktuellt i framtiden.  

4.3 Naturbolaget 

Verksamhetens karaktär  

Lars Helseth är platschef för Naturbolagets butik i Kalmar och har arbetat med olika delar av 

verksamheten, bland annat inom näthandeln. Verksamheten har anor från början på 1900-talet då 

de bland annat sålde arbetskläder, men år 1999 övergick de till att bli återförsäljare av friluftsar-

tiklar av god kvalitet under namnet Naturbolaget. Verksamheten bedriver fysisk butik i Kalmar, 

Växjö och Stockholm. Under 2005-2006 började de även sälja sina produkter via en extern 

webbutik: outnet.se. År 2012 gick bolaget outnet.se samman med GetOut, som var en annan ak-

tör på marknaden och bildade outnorth.se. Outnorth.se strävar efter att vara Skandinaviens le-

dande nätbutik inom friluftsliv och deras vision är att leverera de bästa produkterna över hela 

världen. Lars Helseth förklarar varför de har ett annat namn på den fysiska butiken: 

 

“För att namnet Naturbolaget är så pass väletablerat här i Kalmar och därför har vi inte 

velat plocka bort det. Vi vill hålla isär webbutikens namn med den fysiska butikens, efter-

som webbutikens utbud är bredare och att de har mer spets i den fysiska butiken.” 

 

Lars Helseth berättar att webbutiken har vuxit sig stark och den största försäljningen sker numera 

via den. Med hjälp av webbutiken har de även fått friluftsintresserade människor på ett mer in-

ternationellt plan som sina kunder. 

 

Den fysiska butiken i Kalmar arbetar inte direkt med webbutiken, utan denna drivs som en extern 

avdelning. Den webbaserade verksamheten finns även denna i Kalmar, dock inte i samma lokal 

som den fysiska butiken. Den fysiska butiken i Kalmar och webbutiken har ett gemensamt lager, 

vilket enligt Lars Helseth är en fördel då det kommer till upphandlingar med leverantörer. Ge-

nom att de har ett gemensamt lager kan de köpa in produkter i stora volymer, vilket håller kost-

naderna nere och detta är till fördel för den fysiska- och den webbaserade butiken. 
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Kundrelationer i fysiska- och webbaserade butiker 

Lars Helseth berättar att de på Naturbolaget inte försöker vara allt för säljande när det kommer in 

kunder i den fysiska butiken, utan personalen håller en låg profil, men finns tillhands för att svara 

på frågor och ge råd. Han anser att det är viktigare att de som säljer produkterna är kompetenta 

inom sitt område än att de är skickliga försäljare, detta för att kunna förmedla sin kunskap till 

kunderna och skapa en ärligare relation till kunden. Detta är något som Lars Helseth anser gör att 

Naturbolaget sticker ut på marknaden. Han förtydligar detta genom att hävda att det viktigaste är 

att sälja rätt produkt till rätt kund. 

 

Den främsta målgruppen som besöker Naturbolaget är de som Lars Helseth benämner naturmän-

niskor. Han förklarar att det är människor som är intresserade av allt som innefattar friluftslivet. 

Även om Naturbolaget har störst omsättning i sin webbutik, som går under namnet outnorth.se, 

har de många återkommande kunder i den fysiska butiken, med vilka de anser sig ha en bra 

kundrelation. Lars Helseth har tidigare erfarenhet av att arbeta med nätförsäljning och han för-

klarar att den kontakten som var vanligast med kunden då, var när det uppstått problem. Han 

förklara att kunderna är mer benägna att klaga via internet än i den fysiska butiken, på så vis är 

relationerna som uppstår i den fysiska butiken trevligare. Trots det anser Lars Helseth att det är 

lättare att skapa en lojal kundrelation via webbutiken, då det finns många tekniska hjälpmedel 

som hjälper till att hålla kontakten vid liv. Då han berättar att: 

 

“Det känns som om att det är lättare att bygga upp en långvarig relation på internet. Efter-

som det finns Instagram och Facebook så får man kunden delaktig dygnet runt. Känslan 

är att det inte är lika lätt att bygga upp denna typ kontakt i den fysiska butiken.” 

I och med att webbutiken når ut till ett större omfång av kunder, kan Naturbolaget på så vis nå ut 

till en större kundkrets med friluftsintresse. Vidare är Naturbolaget nischade till friluftsprodukter 

vilket Lars Helseth menar kan medföra att när kunden hittat en produkt som de är nöjda med så 

är chansen stor att de återkommer så väl i den fysiska butiken som i den webbaserade. 

Lars Helseth ser inga direkta nackdelar med att Naturbolaget tillhör en kedja som även driver en 

webbutik. Han tror att det hypotetiskt skulle vara möjligt att enbart driva webbutiken utan fysis-

ka butiker eftersom en så stor del av omsättningen finns i webbutiken. Dock ställer vissa leve-

rantörer krav på att företag har en fysisk butik för att de ska få sälja deras produkter, därmed 

skulle Naturbolaget gå miste om dessa leverantörer om de skulle övergå till att enbart ha en 

webbutik. Han tror att det är en förutsättning för den fysiska butikens fortlevnad att det finns en 

hemsida och en webbutik, eftersom företaget måste synas på internet. Lars Helseth tror att detta 

är extra viktigt eftersom den fysiska butiken befinner sig i en relativt liten stad med en geogra-

fisk begränsad kundkrets. I framtiden vet Lars Helseth inte hur det kommer att se ut för Naturbo-

laget, men han tror snarare att webbutiken kommer att expandera än att företaget kommer att 

öppna fler fysiska butiker.  
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Hjälpmedel för merförsäljning 

Naturbolaget använder sig av medlemskort i den fysiska butiken med vars hjälp de kan se kun-

dens tidigare köp, vilket är ett effektivt hjälpmedel för merförsäljning. De kan genom dessa se 

vad kunden har handlat tidigare och kan på så sätt hjälpa kunden på ett effektivare sätt. I webbu-

tiken använder de sig av Klarnas betalningstjänst. 

Lars Helseth anser att det är lättare att skapa en långvarig kundrelation genom webbutiken än det 

är genom dem fysiska butiken. Eftersom det är lättare att hålla kontakten vid liv med hjälp av 

sociala medier så som Facebook, Instagram och blogg. 

4.4 Valdi Smycken 

Verksamhetens karaktär  

Valdi Smycken drivs och ägs av guldsmederna Eva Kernholt och Ylva Lennartsson, de startade 

sin verksamhet 2008 med en webbutik där de designar och säljer smycken. De erbjuder även 

reparationer, restaurering och storleksändring av kunders befintliga smycken. I sin verkstad, be-

lägen i anslutning till den fysiska butiken, producerar och reparerar de guld- och silversmycken. 

Valdi Smycken är inte enbart en verksamhet som tillverkar och säljer sina egna produkter utan 

de är även återförsäljare för andra kollektioner. I framtiden hoppas även att deras egna kollektio-

ner kommer att säljas via återförsäljare. 

 

Den ursprungliga tanken med verksamheten var att enbart bedriva webbutik, som var kopplad till 

deras verkstad. En verkstad som kunder även skulle kunna besöka, dock upptäckte de snart att 

det inte gav tillräcklig med lönsamhet. Därför valde de att år 2009 att öppna en fysisk butik, som 

är belägen i centrala Kalmar. I och med öppningen av den fysiska butiken, lades fokus mer på 

den gentemot den webbaserade butiken. Webbutiken lever dock kvar men de arbetar inte aktivt 

med den för tillfället. Ylva Lennartsson anser att det är viktigt att företaget har en hemsida, då 

hon säger att: 

 

“Hemsidan är ett skyltfönster. Det är något som man måste ha och då kan man lika gärna 

ha en webbutik också. Dock krävs det mycket resurser, och man måste vara aktiv för att 

den ska fungera och eftersom vi säljer smycken är det extra viktigt att vi publicerar bil-

der” 

 

En hemsida underlättar även för kunder att skapa sig en uppfattning av företaget innan de besö-

ker den fysiska butiken. Vidare förklarar hon att eftersom de redan har en webbutik så påverkar 

det inte att de har den kvar, den kostar dem ingenting även om den inte genererar lönsamhet. 

Kundrelationer i fysiska- och webbaserade butiker 

På Valdi Smycken är de väldigt måna om att få en god relation till kunden, där kunden ska känna 

sig trygg med att lämna ifrån sig sina smycken. De förklarar att smycken ofta är förknippade 
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med mycket känslor och minnen, då de ofta har ett stort sentimentalt värde för kunden. Därför är 

förtroendet mellan företaget och kunden extra viktigt. Vidare vill Eva Lennartsson och Ylva 

Kernholt skapa långvariga relationer där kunderna kommer tillbaka och de berättar att de har 

flera stamkunder som är återkommande. Eva Lennartsson på Valdi Smycken berättar att de för-

söker i största möjliga mån se till att den av dem som tar emot beställningen också är den som 

sköter kontakten med kunden under hela processen; från beställning till utlämning. Hon förtydli-

gar detta genom:  

 

“Vi brukar göra så att den som tar emot jobbet också lämnar ut det. Då vet man vad det 

handlar om, vet vad man talat med kunden om” 

 

Genom att de arbetar på detta sätt sparar de tid, både för kunden och för sig själva. Eva Lennarts-

son förklarar att det är fördelen med att vara ett så litet företag, då de kan bygga personliga kund-

relationer. Ylva Kernholt förtydligar detta genom att den som bemöter kunden första gången får 

en känsla för vad som skall göras, denna känsla kan vara svår att förmedla till en tredje part. 

 

Förmågan att kunna bygga personliga relationer till kunden är extra viktig för Valdi Smycken 

eftersom deras största målgrupp är förlovnings- och vigselkunder. Dessa kunder köper ringar, 

som de kan själva kan vara med och utforma eller väljer utifrån ett standardutbud. Detta innebär 

att de ofta träffar dessa kunder flera gånger under en betydelsefull period i deras liv. Både Eva 

Lennartsson och Ylva Kernholt anser att det ger dem möjligheten att verkligen lära känna kun-

derna och den personliga kontakten är enligt dem väldigt viktig. Ett annat sätt för Valdi Smycken 

att skapa och vårda kundrelationer är genom att de anordnar visningar och evenemang där de 

visar upp sina smycken, för att på så sätt locka nya och återkommande besökare till butiken.  

 

Beträffande rutiner för hur de bemöter kunder berättar Eva Lennartsson att det i huvudsak hand-

lar om sunt förnuft. De har en del informella regler som de följer, exempelvis är det viktigt att 

hälsa och uppmärksamma alla kunder som kommer in i butiken. De är väldigt måna om att kun-

den ska känna sig välkommen in i deras butik och försöker därför att inte vara för påstridiga, 

samtidigt som de klargör för kunden att de finns tillhands om de behöver hjälp eller har några 

frågor.  

 

Både Eva Lennartsson och Ylva Kernholt anser att det är svårt att få samma kundkontakt med 

kunder via webbutiken som de får i den fysiska butiken. Eftersom företaget säljer smycken, som 

de även kan anpassa efter kundens specifika önskemål, är det enligt Eva Lennartsson och Ylva 

Kernholt viktigt med den personliga kontakten. Ylva Kernholt berättar vidare: 

 

“Smycken är förknippade med känslor och minnen, därför är det viktigt att få en stark re-

lation till kunden. Det är inte som att köpa en skiva på internet. När det kommer till lag-

ningar är det svårt att förstå vad kunden vill att man ska göra om kommunikationen sker 

genom e-post”  
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Detta går hand i hand med att Valdi Smycken har möjligheten att möta upp kundens efterfråga, 

genom att de kan skräddarsy deras produkter. De anser även att det är enklare att genomföra be-

ställningar i den fysiska butiken, än det är via telefon och webbutik eftersom risken för missför-

stånd är mindre vid ett personligt möte med kunden. En svårighet som både Eva Lennartsson och 

Ylva Kernholt ser med sin verksamhet är att rekrytering av personal till sin verksamhet under en 

kort period så som sommaren. Det eftersom det är svårt att anställa personal som inte har den 

kunskap som en utbildad guldsmed har och kan därmed ha svårigheter i att veta vad företaget 

kan göra med det smycke som kunden behöver hjälp med. 

Hjälpmedel för merförsäljning 

Valdi Smycken använder sig av olika sociala medier så som Facebook och Instagram för att 

kunna visa upp sina smycken. Det eftersom Ylva Lennartsson förklarar att en bild på deras 

smycken säger mer än en beskrivning av dem. Deras smycken kan även ses i den fysiska buti-

ken, på webbutiken och hos turistbyrån i Kalmar. De anser att de på så sätt kan få ett större om-

fång av kunder som kommer och besöker deras butik. Både Eva Lennartsson och Ylva Kernholt 

påvisar vikten av att ha både en fysisk- och webbutik. Men i deras fall tror de att de skulle klara 

sig utan sin webbutik, de skulle räcka att endast ha en hemsida kopplad till företaget. Detta då 

deras hemsida fungerar mer som ett skyltfönster och är en plats där kunder får en uppfattning om 

verksamheten och dess utbud, vilket är ett måste på grund av konsumenternas förändrade bete-

ende.  

Valdi Smycken arbetar ännu inte med någon form av kundregister, utan istället förklara de vik-

ten av att samma säljare bemöter kunden genom hela köpprocessen. Dock är kundregister något 

som de har tänkt på att införskaffa berättar Ylva Kernholt, då det främst skulle hjälpa dem att 

standardisera priser för reparationer, restaurering och specialarbeten.  

4.5 Ölands Choklad 

Verksamhetens karaktär  

Ölands Choklad är ett företag beläget i Färjestaden på Öland som producerar och säljer kvalitets-

praliner. Företaget drivs och ägs av familjerna Dannberger och Bremefors som startade sin verk-

samhet år 2010. Magnus Bremefors berättar att det var en tillfällighet att de började tillverka 

choklad. Till en början bedrevs fabriken enbart för att sälja vidare chokladpralinerna till återför-

säljare och de hade inga planer på att driva en butik. Efterhand ökade dock efterfrågan på en bu-

tik, vilket ledde till att de startade en butik i anslutningen till chokladfabriken. De bedriver nu en 

butik och ett café i Färjestaden, där bland annat deras praliner och egenproducerade glass säljs. 

 

I april 2013 startade de även en webbutik, denna är ännu inte etablerad men Magnus Bremefors 

ser ljust på framtiden, eftersom företaget tack vare den kan nå fler kunder. Dock tror han att 

webbutiken endast kommer att användas av de kunder som inte har möjlighet att besöka någon 
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av deras fysiska butiker eller återförsäljare. En fördel med webbutiken som Ölands Choklad 

hoppas på är att återförsäljarna ska få möjlighet att själva gå in och lägga sin order, vilket sparar 

tid och resurser för båda parter. Magnus Bremefors berättar att målet med verksamheten när de 

startade var att nå ut till kunder belägna i sydöstra Sverige men 2013, når de via sina återförsälja-

re kunder över hela Sverige, från Malmö i söder till Umeå i norr. 

Kundrelationer i fysiska- och webbaserade butiker 

Magnus Bremefors anser att en kundrelation är en ömsesidig relation, där både producent och 

kund ska vara tillfredsställda och ett gemensamt syfte uppnås. Han förklarar vidare att: 

 

“En kundrelation är när vi skapar värde för kunden genom de produkter som vi produce-

rar. Det handlar om att kunden ska känna sig glad och stolt av att köpa produkten. Det är 

därmed viktigt att vi är lyhörda mot kunden.” 

 

Ölands Choklad har två kundkategorier, privatkunder som konsumerar produkterna och återför-

säljare runt om i landet. Ett exempel på hur en god kundrelation skapas är enligt Magnus Breme-

fors att företaget har möjlighet att skräddarsy chokladpraliner efter de önskemål som en återför-

säljare har. Delar av dessa produkter säljer de därefter även till privatkunder i butikerna.  

 

Magnus Bremefors vill inte att webbutiken ska ta över de fysiska butikerna, han tror inte heller 

att den kommer göra det. Istället kommer troligtvis webbutiken användas av de kunder som inte 

har tillgång till någon av deras återförsäljare. Tanken är att den ska fungera som ett komplement 

till den fysiska verksamheten. Öland är en turistdestination, vilket medför att företaget brottas 

med säsongsväxlingsproblematik, detta medför svårigheter för företaget att förutse produktions-

volymer samt svårigheter att erbjuda deras anställda åretruntanställning. Magnus Bremefors för-

klarar: 

“Problemet är att vi måste brottas med att vi finns på en säsongsö, vilket är jobbigt. Det är 

svårt att förutse vad och hur mycket som kommer säljas, vi vill inte producera saker för 

att sedan släng dem” 

Webbutiken kan bidra till att minska säsongsberoendet då den möjliggör merförsäljning till 

långväga besökare som annars inte hade haft möjlighet att köpa deras produkter. Då verksamhe-

ten säljer kvalitetsprodukter inom choklad önskar de flesta kunder dock att få information om 

produkten, vilket Magnus Bremefors anser är svårt att förmedla via internet. Han anser att: 

“Kontakten med kunden är jätteviktig, det är därför vi måste vara duktiga på att ge infor-

mation till kunden om produkten. All personal måste vara insatt i varför våra produkter är 

unika, för att kunna förmedla storyn till kunden.” 

Magnus Bremefors berättar att en viktig aspekt vid försäljning på internet är att fraktkostnaderna 

för deras produkter är procentuellt höga i jämförelse av produkternas pris. Han tror att de kunder 

som handlar på internet är de som redan vet vad de vill ha. Därför kommer webbutiken aldrig att 
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bli dominant i deras verksamhet, eftersom kunden efterfrågar den personliga relationen. Vill 

företaget expandera ytterligare så är det mer aktuellt enligt Magnus Bremefors att öppna fler 

butiker med samma koncept på andra platser i Sverige. Ölands Choklad startade 2013 ett café i 

Färjestaden, där de förutom chokladpraliner bland annat säljer egenproducerad glass. Magnus 

Bremefors anser därmed att butikerna har två olika målgrupper, den ena är de som efterfrågar 

chokladpraliner och den andra är en mer folklig målgrupp som förtaget når via sin glassproduk-

tion.  

Ölands Choklads ägarfamiljer har alltid varit intresserade av att besöka branschmässor inom mat 

och dryck, där de har knutit kontakter med kunder, så som återförsäljare. Numera besöker de inte 

mässor i samma omfattning, och de som besöks är i huvudsak mässor där de kan bedriva direkt-

försäljning via sin mässmonter för att på så vis skapa goda kundrelationer direkt till slutkonsu-

menten. Ett annat sätt som Ölands Choklad använder för att skapa kundrelationer på är genom 

att arrangera chokladprovningar och andra evenemang. 

Hjälpmedel för merförsäljning 

Ölands Choklad använder sig av Facebook, för att nå ut till kunder och uppdatera dem om vad 

som händer i verksamheten. Det är ett bra sätt när de snabbt vill ha respons på vad som sker i 

verksamheten, exempelvis har de upplevt en stor positiv respons för sin nystartade glassproduk-

tion. Det förtydligar Magnus Bremefors genom att de får respons genom antingen ’likes’ eller 

kommentarer av sina nya produkter. Magnus Bremefors berättar att Ölands Choklad använder 

sig av ett manuellt datasystem, där de lagrar information kring de beställningar som de mottagit. 

Dock skulle de föredra att ha ett elektroniskt system för att underlätta både produktionsarbetet 

och kontakten med återförsäljare och leverantörer. Magnus Bremefors säger att det är svårt att 

följa upp de kundkontakter som de har just nu, vilket de beklagar och han tror att ett digitalt 

kunddatabassystem skulle hjälpa denna uppföljning. Något som Ölands Choklad önskar kunna 

införa eftersom bristen på uppföljning är något som de själva ser som sin Akilleshäl. Då Magnus 

Bremefors säger: 

“Vi har produkter som kräver uppföljning vilket är vår akilleshäl, men om vi ska bredda 

vårt företag är det något som vi måste utveckla.“  

De använder även sig av betalningstjänsten PayPal, för att betalningen ska kunna ske så säkert 

som möjligt för både företaget och dessa kunder. När webbutiken blivit mer etablerad och om-

sättningen ökat kan det bli aktuellt att uppdatera betalningssystemet för att ytterligare effektivise-

ra verksamheten. Det är dock inte aktuellt i nuläget då det är resurskrävande i förhållande till 

omsättningen i webbutiken. 
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4.6 Ölands Örtagård 

Verksamhetens karaktär  

Ölands Örtagård som är belägen i Stora Frö på södra Öland startade sin verksamhet 1999, med 

Kristina Hjorter-Jönsson och Bengt Jönsson som ägare. Örtagården är ett känt turistmål på 

Öland, där besökare dels har möjlighet att promenera i örtagården och dels kan de besöka buti-

ken som säljer egenproducerade kryddor och andra delikatesser. I anslutning till butiken drivs 

också en mindre caféverksamhet. Något som skiljer Ölands Örtagård från andra örtagårdar är att 

all odling sker enligt Benediktinermunkarnas traditioner. 

 

År 2010 startade de sin webbutik, där delar av sortimentet som säljs i den fysiska butiken även 

går att köpa via webbutiken. Webbutiken ger bland annat turister möjligheten att handla varor 

året runt. Kristina Hjorter-Jönsson säger:  

 

“Det låg i tiden att skaffa en webbutik och att de turister som kommer hit ska kunna hand-

la produkter året om hos oss.”  

 

Ölands Örtagård har fyra och en halv anställda på årsbasis, men de har även ett antal säsongsar-

betare under sommarsäsongen, högtidshelger och Ölands Skördefest, ett årligt återkommande 

evenemang som lockar stora mängder besökare till hela Öland. Ölands Örtagård har ett rikt sor-

timent av kryddor och de samarbetar med flera återförsäljare, främst på Öland. De tar även emot 

gruppbokningar och arrangerar aktiviteter för dessa, som exempelvis, matlagningskurser och 

guidade rundvandringar. De arbetar enligt Kristina Hjorter-Jönsson efter ledorden; doft, smak 

och harmoni. 

Kundrelationer i fysiska- och webbaserade butiker 

På Ölands Örtagård lägger de stor vikt vid det första mötet med kunden. De uppmärksammar 

kunden när denne kommer in och erbjuder dem hjälp. De anställda i butiken strävar efter att vara 

tillmötesgående och hjälpsamma, när kunder ber om råd och hjälp. Kristina Hjorter-Jönsson be-

rättar att om kunden inte har besökt butiken tidigare visar de gärna runt denne och berättar gärna 

om historien bakom kryddorna och verksamheten. Bengt Jönsson berättar att det är svårt att defi-

niera den specifika målgruppen för Ölands Örtagård, då företagets utbud attraherar en bred 

kundkrets. Han anser att alla som har ett intresse för mat och dryck utgör företagets målgrupp. 

Bengt Jönsson berättar att Ölands Örtagård inte konkurrerar med andra företag genom priset utan 

det är den genuina och unika tillverkningen som gör att företaget kommer att förbli konkurrens-

kraftigt. 

 

Enligt Bengt Jönsson är 100 procent av de som handlar i webbutiken kunder som tidigare har 

varit inne i den fysiska butiken. De ser sin webbutik som ett komplement som möjliggör återköp 

för kunder som inte har möjligheten att ta sig till den fysiska butiken. Den största delen av för-
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säljningen, uppskattningsvis 90 procent sker också genom den fysiska butiken i Stora Frö. Kris-

tina Hjorter-Jönsson och Bengt Jönsson påvisar vikten av att ha den fysiska butiken, då kunder 

kan få uppleva produkten genom dofter och smaker. Bengt Jönsson förklarar att: 

 

“Det är känslan av att komma in i den fysiska butiken som gör att man vill handla här, 

våra produkter gör sig inte på samma sätt om de skulle stå i exempelvis en ICA butik. 

Och att de kunder som först besök den fysiska butiken har känt på vår företagskultur in-

nan de handlar via webbutiken“ 

 

Den webbaserade butiken är istället mer opersonlig och det är därmed svårt att få samma relation 

till kunderna där. Då det är lättare att sälja företagets produkter i den fysiska butiken gentemot 

den webbaserade är det lättare att skapa kundrelationer i den fysiska butiken. De är även här som 

de långvariga kundrelationerna först skapas vilka kan utvecklas till att även bli en kundrelation i 

webbutiken. En negativ aspekt som både Kristina Hjorter-Jönsson och Bengt Jönsson ser med 

webbutiken är att den inte kan förmedla den historia som ligger till grund för produkterna. De 

tror även att verksamheten skulle kunna livnära sig på att enbart ha den fysiska butiken, men 

Bengt Jönsson anser att i och med teknologins utveckling måste företag ha en hemsida där kun-

der snabbt och enkelt kan hitta information exempelvis om företagets öppettider. Han förtydligar 

detta: 

“Ölands Örtagård skulle idag kunna driva endast en fysisk butik, detta då vi har mark-

nadsfört oss så mycket under årens lopp. Men i framtiden kommer man inte att klara sig 

utan en webbutik och hemsida.” 

 

På Ölands Örtagård kan det enligt Kristina Hjorter-Jönsson vara ett problem om personalen inte 

kan besvara kundernas frågor angående sortimentet. Det är då av stor vikt att bevara den perso-

nal som de har och att de är återkommande från säsong till säsong. 

Hjälpmedel för merförsäljning 

Ett viktigt kommunikationsverktyg som Kristina Hjorter-Jönsson berättar att de använder sig av 

är telefonkontakt. Ölands Örtagård har flera långväga kunder som ringer till butiken och ställer 

frågor om deras sortiment, men även om alldagliga ting som hur vädret är på Öland. Ölands Ör-

tagård har genom åren använt sig av många olika sociala medier för att nå ut till sina kunder, 

men de kan konstatera att den mest effektiva marknadsföringen är via ‘word-of-month’. Genom 

åren har de även medverkat i olika trädgårds- och matprogram i både TV och Radio. 

 

År 2012 gick Ölands Örtagård med i Klarnas betalningstjänst, dock kan inte Kristina Hjorter-

Jönsson och Bengt Jönsson se om det har bidragit till ökad försäljning på webben. Detta tror de 

främst beror på att de har haft problem med sin hemsida och de planerar att lansera en ny förbätt-

rad hemsida inom kort, vilket de hoppas ska leda till en ökad omsättning i webbutiken. De an-

vänder sig inte av någon elektronisk kunddatabas, utan försöker komma ihåg vad kunder tidigare 
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har köpt. Det är dock svårt att komma ihåg alla kunder och ett elektroniskt register tror de skulle 

underlätta det vardagliga arbetet. 

4.7 Sammanställning av kundrelationer i praktiken 

Det empiriska underlaget har med stöd från kapitlet kundrelationer i teorin, mynnat ut i sex hu-

vudsakliga aspekter som kommer att analyseras och jämföras mellan de olika fallen. Närmast 

följer en översikt över dessa sex aspekter ur de sex företagens olika perspektiv. Dessa aspekter 

ligger till grund för analyskapitlet.  
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Tabell 2, del 1. Sammanställning av kundrelationer i praktiken 

  

 

 Cheval Ridsport Gerdas Te & Kaffehandel Naturbolaget 

Aspekt 1 

Verksamhetens karaktär 

 Startar sina verksamheter samtidigt, 2010 

 Återförsäljare av ridsportsprodukter 

 2 anställda, egenföretagare 

 En butik i Kalmar och en webbutik 

 Anrik butik och startade webbutik 2013 

 Återförsäljare av te, kaffe och delikatesser 

 Två butiker i Kalmar 

 3 heltidsanställda samt timanställda 

 Öppnade fysisk butik 1999 och webbutik 2005-2006 

 Återförsäljare av frilufsartiklar 

 Del i en kedja, tre fysiska butiker 

 3 anställda i Kalmar fysiska butiken 

Aspekt 2 

Försäljningskanaler 

 Personlig och elektronisk försäljning 

 Försäljning och utställningsmontrar 

 Telefonkontakt 

 Personlig och elektronisk försäljning 

 Telefonkontakt 

 Personlig och elektronisk försäljning 

 Telefonkontakt 

Aspekt 3 

Tillämpningen av kommunika-

tionsteknologin 

 Klarnas betalningstjänst 

 Alla beställningar lagras 

 Facebook, bloggar 

 Ingen uppföljning av kundrelationer 

 Vid expandering av företaget kan Klarnas betal-

ningstjänst bli aktuellt 

 Inga kunddatabaser 

 Facebook 

 Ingen uppföljning av kundrelationer 

 Klarnas betalningstjänst 

 Databaser för hemsidan 

 Facebook, Instagram 

 Ingen uppföljning av kundrelationer 

Aspekt 4 

Kundrelationer i den fysiska 

butiken 

 Vänner med kunderna, återkommande, skapa 

lojalitet 

 Personligkontakt 

 Klämma och känna på produkterna 

 Möter upp webbutiken 

 Finns ett sortiment som ej går att sälja online 

 

 Återkommande kunder, stamkunder, ”kompis 

med kunderna” 

 Lättare att knyta an en fysisk kontakt 

 Lukta och smaka på produkterna 

 Största försäljningen sker här 

 Kan erbjuda större utbud av produkter 

- Butikernas utformning 

 Återkommande kunder, stamkunder, ”kompis med kun-

derna” 

 Har ett väletablerat företagsnamn 

 

Aspekt 5 

Kundrelationer i den webbase-

rade butiken 

 Ökad försäljning 

 Större geografisk kundkrets 

- Sämre kundlojalitet 

 Möjliggör återköp 

 Större geografisk kundkrets 

- Risken att webbutiken tar över den fysiska 

- Sämre kundlojalitet 

 Bättre kundlojalitet 

 Största försäljningen sker här 

 Större geografisk kundkrets 

 Ökad försäljning 

- Mycket klagomål på webben 

Aspekt 6 

Strategier och framtidsplaner 

 Standardutbud och specialbeställningar 

 Arbeta med flera försäljningskanaler 

 Expandera på den nordiska marknaden, 

främst Finnland 

 Standardutbud 

 Etablera webbutiken 

 Bibehålla den fysiska butiken 

 Standardutbud 

 Expandera webbutiken 

 Bibehålla den fysiska butiken 
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Tabell 2, del 2. Sammanställning av kundrelationer i praktiken 

    

 Valdi Smycken Ölands Choklad Ölands Örtagård 

Aspekt 1 

Verksamhetens karaktär 

 Startade fysisk butik 2009 och webbutik 

2008 

 Produktions- och försäljningsföretag av 

smycken 

 2 gemensamma ägare 

 1 fysisk butik i Kalmar 

 Startade sin verksamhet 2010 och webbutik 2013 

 Produktions- och försäljningsföretag av choklad-

praliner 

 6 åretruntanställda samt säsongsanställda 

 2 butiker i Färjestaden 

 Öppnade fysiska butik 1999 och webbutik 2010 

 Produktions- och försäljningsföretag 

 4,5 åretruntanställda 

 1 fysiska butik i Stora Frö, öland 

Aspekt 2 

Försäljningskanaler 

 Personlig och elektronisk försäljning 

 Telefonkontakt 

 Personlig och elektronisk försäljning 

 Telefonkontakt 

 Försäljningsmontrar 

 Café 

 Personlig och elektronisk försäljning 

 Telefonkontakt 

Aspekt 3 

Teknologins betydelse 

 Facebook, Instagram 

 Ingen uppföljning av kundrelationer 

 Inga databaser över kunderna 

 Facebook 

 Manuell databas 

 Ingen uppföljning av kundrelationer 

 Facebook 

 Ingen databas 

 Ingen uppföljning av kundrelationer 

 Klarnas betalningstjänst 

Aspekt 4 

Kundrelationer i den fysiska 

butiken 

 Återkommande kunder 

 Lättare att bygga förtroendefulla relationer 

 Kan erbjuda större utbud av produkter 

 Lyhörda 

 Lyhörda 

 Ömsesidig relation 

 Dofter är de första intrycken i butiken 

 Största försäljningen sker här och genom återför-

säljare 

 Kan erbjuda större utbud av produkter 

 Återkommande kunder 

 Doft, smak och harmoni 

 Största försäljningen sker här 

 Lättare att knyta en fysisk kontakt 

 Geografiska läget 

- Geografiska läget 

Aspekt 5 

Kundrelationer i den webbase-

rade butiken 

 Skyltfönster utåt 

- Svårt att sälja smycken online 

 Större geografisk kundkrets 

- Personlig kontakt svårt att tillämpa 

 Större geografisk kundkrets 

 Möjliggör återköp 

- Sämre kundlojalitet 

Aspekt 6 

Strategier och framtidsplaner 

 Standardutbud och skräddarsydda produkter 

 Egna kollektioner via återförsäljare 

 Standardutbud och specialbeställning 

 Etablera webbutiken 

 Eventuellt starta fler fysiska butiker med samma 

koncept 

 Standardutbud 

 Etablera webbutiken 

 Vårda den fysiska butiken 
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 

5.1 Aspekt 1: Verksamhetens karaktär 

Till denna studie har åtta företagsledare vars verksamheter är lokaliserade i Kalmar eller på 

Öland intervjuats. Företagens framväxt ser annorlunda ut men de uppfyller alla de urvalskriterier 

som ställdes i studiens inledningsskede. Gerdas Te & Kaffehandel, Naturbolaget, Ölands Cho-

klad och Ölands Örtagård startade alla sina fysiska butiker först, för att sedan lansera sin webbu-

tik för att följa med i teknologins utveckling. En anledning till att företag enligt Roberts och 

Grover (2012) samt Chang och Wenig (2012) är i behov av att etablera sin verksamhet både i en 

fysisk- och webbaserad butik är på grund av samhälls- och kommunikationsteknologins utveck-

ling, vilket i sin tur har gjort att kundbeteendet har förändrats. Det är då viktigt enligt Roberts 

och Grover (2012) att företag har ett öppet sinne för hur de kan utveckla sina kundrelationer ge-

nom nya kanaler. Det kan i studien konstateras att det förhåller sig så som Chan och Wenig 

(2012), Kumar et al (2011) samt Lee-Kelly et al (2003) hävdar. Nämligen att företag måste följa 

med i utveckling av och förstå betydelsen kring hur kommunikationsteknologins framväxt på-

verkar respektive verksamhet, för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

 

Cheval Ridsport startade till skillnad från ovanstående företag både sin fysiska- och webbaserade 

butik samtidigt. Johanna Eriksson berättar att då de lanserade sin fysiska- och webbaserade butik 

samtidigt så nådde de effektivt ut på marknaden och till en större målgrupp redan från början, 

varav etableringen gick snabbare. Roberts och Gover (2012) anser i likhet med Kavitha och Pa-

lanivelu (2012) samt Battor (2012) att företag bör ha både en fysisk- och webbaserad verksam-

het. Något som bekräftas i Cheval Ridsports fall då Johanna Eriksson anser att de båda verksam-

heterna möter upp och kompletterar varandra. Valdi Smyckens framväxt skiljer sig från de övri-

ga företagen i studien då de startade sin verksamhet genom en webbaserad butik. Dock såg Eva 

Kernholt och Ylva Lennartsson att det fanns ett behov av att ha en fysisk butik för att skapa lön-

samhet. 

 

Tre av företagen som undersöks i studien säljer olika typer av delikatesser och gastronomipro-

dukter; Gerdas Te & Kaffehandel, Ölands Choklad och Ölands Örtagård. Dessa tre företag har 

gemensamt att de ser sin webbutik som ett komplement till sin fysiska verksamhet. De har alla 

majoriteten av sin försäljning i sina fysiska butiker och de påpekar att det i stor utsträckning 

handlar om att upplevelsen som kunden får i butiken är det viktigaste för en lönsam försäljning. 

Dessa tre företag är även beroende av den turism som råder under sommarhalvåret och de ser 

sina webbutiker som en service som möjliggör för turister och långväga besökare att bli kunder 

året om. Chang och Wenig (2012) belyser i sin studie vikten av att kombinera ny teknik med 

traditionella servicekoncept. Detta är något som företagen i studien ser som en nödvändighet för 

att vidareutveckla verksamheten och ta tillvara på nya möjligheter. 
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Cheval Ridsport och Naturbolaget är återförsäljare på nischade områden inom detaljhandeln. 

Dessa två företag upplever att de har en stor fördel, då de utöver sina fysiska butiker även bedri-

ver webbutiker. Enligt Li et al (2011) har samhällsutvecklingen medfört att nya försäljningskana-

ler har uppstått, där internet är den viktigaste för att företag ska kunna nå ut till en större mark-

nad. Detta är något som både Cheval Ridsport och Naturbolaget har anammat, då de båda har ett 

nischat sortiment anser de att webbutiken är en förutsättning för att nå aktiva utan att vara be-

gränsade till ett geografiskt närområde. 

 

Valdi Smycken har både en fysisk- och webbaserad butik, där de säljer sina produkter. Eva 

Kernholt och Ylva Lennartsson berättar att det är svårt för dem att sälja smycken på internet och 

de har därför öppnat en fysisk butik. Harrigan et al (2011) hävdar att konsumenter som handlar 

på internet har en varierad tilltro till kommunikationsteknologin, de tenderar att vara mer god-

trogna till större etablerade kedjor än till små och medelstora företag. Valdi Smycken har inte 

den omsättning i sin webbutik som de skulle önska vilket dels kan bero på att det är ett litet före-

tag. Detta tillsammans med att smycken enligt Eva Kernholt och Ylva Lennartsson är förknippa-

de med mycket känslor och har ett stort sentimentalt värde för kunden, kan vara bidragande an-

ledningar till att webbutiken inte gett önskvärt resultat.  

5.2 Aspekt 2: Försäljningskanaler 

Personlig försäljning 

Samtliga företag i studien belyser vikten av den goda kundrelationen, där priset på produkterna 

har en mindre avgörande roll. Istället försöker företagen att skapa mervärde för kunden genom 

service och hög kvalitet på produkterna. Det är även något som Ku (2010) uppmärksammar, då 

han skriver att det viktigaste är att företag levererar högsta värde för kunder för att på så sätt vara 

konkurrenskraftiga. Vidare förklarar han att det inte är priset som är den avgörande rollen, utan 

att det är att ge bästa möjliga personliga servicen.  

 

Cheval Ridsports kunder är intresserade av trendiga och modeinriktade ridsportsprodukter och de 

är inte särskilt priskänsliga, utan de ser till kvaliteten och den personliga service som företaget 

erbjuder. Ölands Choklad som bland annat säljer chokladpraliner med hög kvalitet, anser att ser-

vice och informationen om pralinerna är en av de viktigaste delarna vid försäljning av sina pro-

dukter. De kan inte med priset konkurrera med de stora chokladfabrikerna, utan det är med servi-

cen och den personliga kontakten som de utvecklar sina kundrelationer. Sahoo (2011) belyser i 

sin studie om hur små företag kan konkurrera genom att erbjuda hög kvalitet och god service. Då 

han anser att den viktigaste aspekten inom kundrelationer är att de bygger på ömsesidighet. Detta 

möjliggör en starkare kundlojalitet och gör att företag kan bygga långvariga relationer som med-

för att de kan konkurrera på andra sätt än enbart genom lägsta pris. Dessutom blir det svårare för 

konkurrenter att plagiera koncept som bygger lojala kundrelationer (Sahoo, 2011). 
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Mässor och andra evenemang som försäljningskanal 

Johanna Eriksson på Cheval Ridsport som är själv aktiv inom ridsporten ser att en annan viktig 

försäljningskanal är att medverka vid olika stora ridsportevenemang och mässor. På dessa eve-

nemang kan de skapa nya och underhålla sina befintliga kunder. Hon förklarar att de alltid, även 

på sin lediga tid representerar sitt företag. Därför är det viktigt att förblir neutrala gällande de 

omkringliggande ridklubbarna. Cheval Ridsport strävar efter att ställa upp för alla klubbar och 

försöker medverka på så många evenemang ute på de olika klubbarna som de kan, det kan till 

exempel handla om att ställa upp som sponsorer eller att närvara med en försäljningsmonter. 

Detta tyder enligt studiens författare på att Cheval Ridsport mer eller mindre medvetet beaktar 

den risk som Nguyen (2011) benämner ‘Selecting and favouring customers’, risken med att favo-

risera bland sina kunder. 

 

Även Magnus Bremefors på Ölands Choklad berättar att de alltid varit intresserade av att besöka 

mässor i syfte att skapa nya kundrelationer. Men även för att på så sätt ta lärdom om hur bran-

schen fungerar och se hur andra företag arbetar. Det café som Ölands Choklad bedriver har gett 

dem en större kundkrets och möjlighet till att utveckla sin verksamhet. Detta sätt att arbeta på 

kan enligt studiens författare anses vara en försäljningskanal för att skapa goda kundrelationer 

inom ett bredare kundsegment. Mässor är något som studiens författare och Magnus Bremefors 

anser behövs i ett företags inledningsskede, då de på ett lättare sätt kan hävda sig på marknaden 

och på så sätt skapa nya kundrelationer. Ölands Örtagård arbetade på ett liknande sätt i inled-

ningsskedet med sin verksamhet, de besökte då flera mässor och knöt många kontakter. Efter-

hand som företaget blev mer etablerat minskade behovet av att besöka mässor för att skapa kund-

relationer. Vilket påvisar att behovet av att besöka mässor och liknande evenemang är viktigaste 

under ett företags uppstartningsfas.  

 

Via olika mässor och evenemang har företag en möjlighet att komma i kontakt med nya framtida 

kunder. Johanna Eriksson på Cheval Ridsport förklarar att det är nödvändigt för deras företag att 

de närvarar vid dessa evenemang om de vill växa ytterligare. På mässorna träffar de kunder, vil-

ket gör att de kan locka dem att besöka företagets webbutik. Harrigan et al (2011) skriver att det 

personliga mötet med kunden är extra viktigt i inledningsskedet av relationen och att elektronis-

ka tjänster är ett bra hjälpmedel då relationen är etablerad. Att företagen besöker mässor kan ses 

som ett sätt att anamma detta i praktiken. Detta möjliggör för företagen att värva nya kunder via 

ett personligt möte, till vilka relationen därefter upprätthålls genom att kunden hänvisas till före-

tagets webbutik.  

Internet som en försäljningskanal 

De företag som intervjuats i studien kan kategoriseras som ’small and medium-sized enterprises’ 

(SME), enligt Harrigan et al (2011) står denna form av företag inför ett antal utmaningar vid ut-

vecklingen av sin verksamhet inom kommunikationsteknologin. Harrigan et al (2011) hävdar att 

SME inte har samma möjlighet att följa med i utvecklingen som större företag har, eftersom små 
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och medelstora företag oftast saknar den kapacitet och expertis som krävs. Då Naturbolaget har 

en extern avdelning för sin webbutik, gör det att de har en annan utgångspunkt och har stora möj-

ligheter att utveckla sin verksamhet inom kommunikationsteknologin.  

 

En fördel som studiens författare ser i Cheval Ridsports fall är att Johanna Eriksson besitter de 

nödvändiga tekniska kunskaper som krävs för att bygga upp och driva en webbutik. Det har en-

ligt studiens författare bidragit till att Cheval Ridsport har kunnat utveckla sitt företag med hjälp 

av kommunikationsteknologin, även om Harrigan et al påstod att detta var en svårighet för SME. 

Även Ölands Choklads ägare besitter kunskaper och erfarenheter inom ett flertal yrken, vilket 

medför fördelar för företaget. 

 

Internets utveckling är enligt Bell och Loane (2010) en viktig försäljningskanal som blir allt vik-

tigare i dagens samhälle. Företag kan nu kommunicera med kunder och andra företag på ett ef-

fektivare sätt och på så sätt vårda och skapa nya kundrelationer. Även Roberts och Grover (2012) 

belyser möjligheterna som internet ger upphov till, då företag på ett enklare sätt kan kommunice-

ra med kunden genom att skapa en mer samförstående relation. Gerdas Te & Kaffehandel och 

Ölands Örtagård har med hjälp av sina webbaserade butiker gett turister en möjlighet att konsu-

mera året runt. Magnus Bremefors på Ölands Choklad är i enlighet med Gerdas Te & Kaffehan-

del och Ölands Örtagård att kunder som inte har tillgång till den fysiska butiken ska ha möjlighet 

att handla deras produkter i webbutiken. 

 

Li et al (2011) nämner att med hjälp av internet har små företag fått större möjlighet att konkur-

rera med stora företag. Detta då företag bland annat inte är begränsade av var den fysiska butiken 

ligger, vilket samtliga respondenter till studien bekräftar. Dock ser Magnus Bremefors på Ölands 

Choklad en svårighet i att sälja produkter på internet, då det i deras fall kan vara svårt att bevara 

känslan för produkten på samma sätt som de kan göra i sina fysiska butiker. Lars Helseth på Na-

turbolaget berättar däremot att det är lättare att sälja deras produkter genom webbutiken, efter-

som företaget når en bredare kundkrets och för att de säljer ett nischat sortiment. 

 

N’Goala (2010) skriver att relationer mellan företaget och deras kunder inte nödvändigtvis för-

bättras med tiden. Ett exempel på detta är att inte alla kunder är benägna att delta i internets ut-

veckling. Detta är något som företagen i studien har märkt, då det är många kunder som föredrar 

att handla i den fysiska butiken, även om de är långväga. Studiens författare antyder att detta 

beror på den starka personliga kontakten som har byggts upp i den fysiska butiken. 

Telefon som en försäljningskanal 

Flera forskare belyser vikten av att upprätthålla en god kommunikation med sina kunder, genom 

att vara tillgängliga för att svara på frågor och ge råd. De menar även att alla kunder är olika och 

inte vill kommunicera på samma sätt, det är därför viktigt att de håller flera kommunikationska-

naler öppna (Harrigan et al. 2011; Bell & Loane, 2010; Ahuja & Medury, 2010). En viktig för-
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säljningskanal som många företag använder sig av är kontakt via telefon. Denna kanal är viktig 

och effektiv då kunder kan ringa och få ett snabbt svar på sina frågor. Johanna Eriksson på Che-

val Ridsport berättar att de i princip alltid är kontaktbara via telefon och skulle de missa ett sam-

tal så ringer de alltid upp. Även Kristina Hjorter-Jönsson på Ölands Örtagård säger att det är 

många som ringer till dem och frågar om både deras sortiment och även om alldagliga ting, så 

som väder och vind. 

 

Företagen i denna studie använder sig av telefonen som en kompletterande kanal till deras buti-

ker. Eva Kernholt och Ylva Lennartsson på Valdi Smycken berättar att det är svårt att ta beställ-

ningar via telefon, eftersom det är svårt att beskriva en produkt via denna kanal. Det är enklare 

enligt dem att ta en beställning i den fysiska butiken. Johanna Eriksson på Cheval Ridsport och 

Moa Schygg på Gerdas Te & Kaffehandel berättar även de att det finns problem med att göra 

beställningar via telefon och de anser att det är lättare att handla via internet, eftersom kunderna 

då har möjlighet att se produkten framför sig. 

 

Mende et al (2013) hävdar att inte alla kunder är i samma behov av fysisk kontakt, vilket gör att 

vissa kunder väljer den webbaserade butiken framför den fysiska. Detta är något som alla företa-

gen i studien vittnar om, då de förklarar nyttan av att ha flera olika försäljningskanaler som kun-

den kan kommunicera genom. Även Storbacka och Lehtinen (2012) hävdar att det inte är bra att 

behandla alla kunder på liknande sätt, utan företag bör se till varje kunds eget behov och prefe-

renser för att bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden.  

5.3 Aspekt 3: Tillämpningen av kommunikationsteknologin 

Kommunikationsteknologins utveckling har påverkat samtliga företag som undersökts i studien 

på olika sätt och i varierande grad. Samtliga respondenter uppger att det är en nödvändighet i 

dagens samhälle att hålla sig uppdaterade inom utvecklingen av kommunikationsteknologi. De 

anser att detta är ett måste för att företag ska överleva i framtiden. Bell och Loane (2010) skriver 

att utvecklingen av kommunikationsteknologi är drivkraften för företag som snabbt vill expande-

ra på marknaden. Det gör det även möjligt för företag att arbeta mer effektivt med sina kundrela-

tioner då de kan lagra information om kunder i olika databaser (Bell & Loane, 2010). Av de före-

tag som undersökts, har och vill flera av dem expandera inom den närmaste framtiden. Det är då 

en stor fördel för dem om de till fullo kan dra nytta av kommunikationsteknologins utveckling, 

då den kan underlätta och effektivisera verksamheten.  

 

Ett sätt att effektivisera sin webbaserade verksamhet och öka lönsamheten är enligt Harrigan et al 

(2011) genom att använda sig av olika säkerhetscertifikat. Detta kan urskiljas i studien då de un-

dersökta företagen använder sig av olika betalningstjänster, där Klarnas betalningstjänst är en av 

de vanligaste på marknaden. Effekten av denna tjänst kan ses i Cheval Ridsports fall, då de i 

samband med anskaffningen av Klarnas betalningstjänst ökade sin omsättning. Ölands Örtagård 

som också är med i Klarnas betalningstjänst såg ingen ökad försäljning när de gick med, men 
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tror att försäljningen kommer att öka när deras nya hemsida lanseras. Naturbolagets externa 

webbutik, outnorth.se, har en hög omsättning och bedriver e-handel i flera länder, även de an-

vänder Klarnas betalningstjänst. För de företag som använder ett enklare betalningssystem är i 

nuläget inte aktuellt att uppgradera systemet, men det är inte heller uteslutet att de i framtiden 

kommer övergå till exempelvis Klarnas betalningstjänst. Detta förutsatt att respektive webbutiker 

ökar i omsättning. Ett samband kan utläsas då de företag som har störst nytta av denna form av e-

tjänst också är de företag som har hög omsättning i sin webbutik. Behovet är större för de företag 

som är återförsäljare så som Cheval Ridsport och Naturbolaget, vilket kan bero på att de gene-

rellt säljer produkter som har ett högre ekonomiskt värde än de företag som säljer gastronomiska 

produkter.   

 

Sivaraks et al (2011) delar in e-CRM i två olika delar, där den ena är analytisk. Denna del bely-

ser vikten av att analysera tillämpningen av teknologin, det vill säga hur företag ska använda sig 

av informationen som de får från kunddatabaserna. Företagen som undersökts i studien har alla 

en sorts databas som är mer eller mindre utvecklad och de är alla överens om att det är en viktig 

del i verksamheten. Johanna Eriksson på Cheval Ridsport förklarar att det finns en fördel med att 

utveckla sin databas i webbutiken. Detta för att kunna erbjuda kunder fler produkter som stimu-

lerar till merköp, då hon anser att hemsidan är deras virtuella skyltfönster. Även Ylva Lennarts-

son på Valdi Smycken berättar att hemsidan fungerar som ett skyltfönster utåt där kunder kan 

läsa om deras produkter och hon anser att företag behöver en hemsida för att synas på markna-

den.   

 

Utöver en webbutik är samtliga av de undersökta företagen verksamma på Facebook och ett par 

av dem använder sig också av Instagram. Ett av de företag som använder sig av Instagram är 

Valdi Smycken, där Ylva Lennartsson förklarar att en bild säger mer än tusen ord. Samtliga före-

tag i studien förklarar att en stor fördel med sociala medel som Facebook, där kunder kan få in-

formation om vad som händer i verksamheten på ett enklare sätt. Ett bra exempel kommer från 

Ölands Choklad, där Magnus Bremefors berättar att när de lägger ut nya produkter på Facebook, 

får de respons i en form av antingen ’likes’ eller kommentarer. Vilket hjälper dem att utvärdera 

produkter och efterfrågan. För att skapa en tillförlitlig och lojal relation till kunden krävs det en-

ligt Ahuja och Medury (2010) att företaget besvarar frågor och kommunicerar kontinuerligt med 

kunden, vilket denna studiens författare anser att de undersökta företagen gör. Även Bell och 

Loane (2010) förklarar hur viktigt det är att företag syns på internet för att de ska få en ökad re-

spons och feedback från sina kunder. 

5.4 Aspekt 4: Kundrelationer i den fysiska butiken 

Harrigan et al (2011) skriver att kundrelationer i SME skiljer sig från kundrelationer i större före-

tag. Det beror på att SME har större möjlighet till att bibehålla och vårda sina kundrelationer än 

stora företag har, då små företag kan möta sina kunders behov och efterfrågan på ett sätt som inte 

är möjligt i stora företag (Harrigan et al. 2011). Lars Helseth på Naturbolaget anser i likhet med 
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Johanna Eriksson på Cheval Ridsport att, eftersom de är ett mindre företag som är nischade inom 

ett specifikt produktutbud har de lättare att skapa relationer till de som är intresserade av deras 

produktutbud, än företag som säljer mer generella produkter. Eva Lennartsson på Valdi Smycken 

ser fördelar med att de är ett mindre företag då de kan ha en mer personlig relation till sina kun-

der. Sahoo (2011) hävdar att själva kärnan i CRM är att skapa och bygga långsiktiga och till-

fredsställande relationer till sina kunder. Detta för att öka värdet på varje kundrelation och på så 

sätt skapa en närmare kontakt med dessa. Det är något som respondenterna anser är lättare att 

göra i den fysiska butiken än i den webbaserade butiken.  

 

Battor (2010) anser att det är viktigt att känna sina kunder då det är en konkurrenskraftig resurs 

för företaget. Detta då de kan utveckla en god förståelse för kundernas behov, önskningar och 

preferenser. Vilket ger dem en fördel gentemot sina konkurrenter eftersom de kan leda till ökad 

lönsamhet (Battor, 2010). Respondenterna ser alla en fördel med att vara ett mindre företag då de 

lättare kan komma ihåg och lära känna sina kunder, detta gör att kunderna känner sig betydelse-

fulla och chansen att de återkommer ökar. Företagen som undersöks i studien har alla ett flertal 

stamkunder som de förklarar är betydande för verksamheten.    

 

Berry (1999) hävdar att desto bättre kundrelationerna är, desto mindre är risken att kunderna går 

förlorade. Han anser att hållbara kundrelationer är de som är ömsesidiga och som tillför mervär-

de för både företaget och kunden. De undersökta företagen förtydligar alla att kundrelationer har 

en stor betydelse för verksamheten. Vidare anser respondenterna att en långvarig och lojal kund-

relation, är relationen som bygger på ett ömsesidigt utbyte. Detta förtydligas speciellt av Magnus 

Bremefors på Ölands Choklad som anser att en kundrelation ska uppfylla ett gemensamt syfte för 

företag och kund. Företagen är överens om att det är enklare att skapa en personlig kundrelation i 

den fysiska butiken än i den webbaserade butiken.  

 

De intervjuade företagen bemöter sina kunder på ett liknande sätt i den fysiska butiken. Respon-

denterna nämner att de inte vill vara för påträngande när kunderna kommer in i den fysiska buti-

ken, utan vill ha en mer passiv kontakt. Respondenterna påpekar att det är viktigt att hälsa och 

vara trevlig mot kunden när denne kommer in i butiken. Vidare har företagen i studien mer eller 

mindre utvecklade rutiner för hur mötet med kunden ska gå till, men mycket handlar om sunt 

förnuft. Då företagen i studien är relativt små, främst vad gäller antalet anställda kan det antas ha 

bidragit till att något större behov av strikta rutiner för mötet med kunden inte finns formulerade. 

Exempelvis är de på Valdi Smycken endast två medarbetare som båda är medvetna om hur de 

vill bemöta kunderna. De förklarar att även om det inte finns några formulerade rutiner så utförs 

mycket av kundrelationsarbetet efter undermedvetna rutiner. Detta är något som flera av de övri-

ga företagen också antyder, samtidigt som de pekar på att det i det stora handlar om att känna av 

situationen och anpassa sig efter kunden.  
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Nguyen (2011) ser dock vissa risker med att företag har en stark relation till kunderna då han 

anser att företaget kan öka sin lönsamhet på bekostnad av kundens intressen. Han benämner den-

na aspekt som ‘The relationship symmetry’. Från företagens synvinkel kan det vara frestande att 

utifrån ett kortsiktigt perspektiv manipulera sina kunder till en ökad konsumtion, för att tillfälligt 

öka lönsamheten. Dock kan den långsiktiga relationen till kunden gå förlorad om denna börjar 

spekulera kring företagets avsikter och känner sig lurad (Nguyen, 2011). Johanna Eriksson på 

Cheval Ridsport berättar att hon egentligen är för ärlig för att vara en bra försäljare, något som 

med Nguyen’s (2011) påstående i beaktande inte behöver vara negativt utan snarare en fördel för 

att skapa långvariga kundrelationer. 

 

Den största fördelen som respondenterna ser med att driva en fysisk butik är att kunderna kan 

uppleva produkterna på plats. Gerdas Te & Kaffehandel, Ölands Choklad och Ölands Örtagård 

är typiska exempel på verksamheter där värdet av en fysisk butik jämfört med en webbaserad 

butik är högt. Detta då de säljer produkter som utger dofter och smakupplevelser, vilket kan vara 

svårt att överföra via en webbutik. Det är därför inte troligt att betydelsen av den fysiska butiken 

kommer att försvinna eller avta för dessa företag. Den fysiska butiken är även viktig för Cheval 

Ridsport, även om Johanna Eriksson tror att det skulle vara möjligt att enbart driva en webbutik 

så är det inget de själva är intresserade av. Den fysiska butiken är central för att skapa kundrela-

tioner och det är viktigt att kunderna kan besöka butiken och klämma och känna på produkterna. 

Johanna Eriksson ser enbart fördelar med att de har båda delar och anser att de kompletterar var-

andra. Ylva Lennartsson på Valdi Smycken påvisar vikten av att ha en fysisk butik då det är svårt 

att föra en dialog med kunden över internet. Då företaget designar och reparerar smycken är de i 

stort behov av att kunna möta sina kunder ansikte mot ansikte, för att tillsammans diskutera fram 

vilket arbete som ska utföras. Naturbolaget genom Lars Helseth förklarar även han vikten av att 

ha en fysisk butik, då de här kan få en vänskapligare kontakt med sina kunder.  

 

Kunden kan uppfatta att företaget och dess anställda inte har den kompetens som de utger sig ha 

(N’Goala, 2010). Denna problematik bekräftas av företagen som deltar i studien, de talar alla om 

den problematik som råder när det kommer till rekrytering av extrapersonal. Exempelvis är det 

svårt för Valdi Smycken att ha extrapersonal eftersom det är svårt för den som inte är utbildad 

guldsmed att veta vad företaget är kapabla att genomföra och inte. På Ölands Örtagård kan det 

vara ett problem om personalen inte kan svara på frågor om produkterna och de har flera åter-

kommande sommarjobbare vilket de anser är en fördel. Även på Ölands Choklad finns denna 

problematik och de berättar att det är ett problem med att bedriva säsongsverksamhet eftersom de 

vill kunna behålla kompetent personal men har svårt att erbjuda dem åretruntanställning. 

5.5 Aspekt 5: Kundrelationer i den webbaserade butiken 

Att en etablering av en webbutik kan öka ett företags konkurrenskraft då de når ut till en större 

målgrupp och därigenom kan öka sin lönsamhet är något som fastslagits av flera forskare (Bell & 

Loane, 2010; Chang & Wenig, 2012; Li et al. 2011). Samtliga företag som intervjuats i studien 
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driver en webbutik, vilket har bidragit till att de har fått en större geografisk kundkrets. De inter-

vjuade ser positivt på att de driver en webbutik, och de ses som en självklarhet för att de ska 

kunna hävda sig på respektive marknad, inte minst för framtiden.  

 

Vidare skriver Chang och Wenig (2012) att det är viktigt för företag att följa med i utvecklingen 

av den modern kommunikationsteknologi och att de tar lärdom kring hur de på bästa sätt skapar 

kundrelationer med hjälp av denna teknologi. Företagen i studien har olika behov och nytta av 

sina webbutiker, där Gerdas Te & Kaffehandel, Ölands Choklad och Ölands Örtagård alla har en 

förhållandevis liten del av sin lönsamhet i webbutiken. Detta kan bero på att en viktig del av fö-

retagens koncept är själva upplevelsen i butiken, som bygger på känslor och intryck som dofter 

och smaker. Magnus Bremefors på Ölands Choklad belyser även en annan viktig aspekt vid för-

säljning på internet, då han berättar att fraktkostnaderna för deras produkter är procentuellt höga 

i jämförelse av produkternas pris. Detta kan vara en bidragande faktor till varför det kan vara 

svårt för dem att skapa kundrelationer på internet, men Ölands Choklad ser inte detta som en 

nackdel då de inte vill att webbutiken ska ta över den fysiska, utan vara mer som ett komple-

ment. Även Gerdas Te & Kaffehandel och Ölands Örtagård ser sin webbutik som ett komple-

ment till den fysiska butiken, då de ser webbutiken som ett kommunikationsverktyg för att kunna 

hålla liv i kundrelationer med stor geografisk spridning. 

 

Sivaraks et al (2011) belyser vikten av operationell e-CRM, vilket innefattar alla beröringspunk-

ter med kunden det vill säga både en personlig och elektronisk kundkontakt. Företagen i studien 

belyser vikten av att ha en personlig kontakt med sina kunder så att de känner sig välkomna och 

betydande för verksamheten. Företagen som intervjuats ser en webbutik som en kanal för ökad 

lönsamhet, då arbetsbördan per kundrelation inte är lika stor som i den fysiska butiken. Alla före-

tag som driver en webbutik ställs inför utmaningen att överföra sina kundrelationer till den elek-

troniska verksamheten. Dock berättar Johanna Eriksson på Cheval Ridsport att webbutikens 

kunder kräver en snabb kommunikation, där det gäller för företaget att ständigt vara tillgängliga 

genom att svara i telefon, via e-post och via Facebook. Hon berättar också i likhet med vad Lars 

Helseth på Naturbolaget säger om att kunden på internet är mer kritisk och ärlig i sin kommuni-

kation än vad de är i den fysiska butiken. Lars Helseth anser också att det är lättare att skapa en 

lojal kundrelation genom webbutiken, detta i likhet med vad Feinberg och Kadam (2002) belyser 

i sin studie. Där skriver de att företag använder internet som en plattform för att skapa och vårda 

kundrelationer, där flera kommunikationskanaler används för att lättare kunna hålla kundkontak-

ten i liv.  

 

Nguyen (2011) belyser negativa aspekter i sin studie, där en av dem är ‘Neglecting the relation-

ship trust’. Denna aspekt berör förtroendet som måste finnas mellan kund och företag, framför-

allt då negativa händelser uppstår både i den fysiska- och webbaserade verksamheten. För att 

bevara kundens förtroende och lojalitet är det centralt att företaget snabbt kan vända dessa hän-
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delser till något positivt, lyckas de med detta har de goda möjligheter att skapa en än mer lojal 

kundrelation än den var innan den negativa händelsen ägde rum.  

 

Valdi Smycken är i stort behov av en fysisk relation med sina kunder, eftersom de säljer och re-

parerar en produkt som kräver en förtroendefull kommunikation. Det här då smycken ofta är 

förknippade med ett stort sentimentalt värde för kunden. Harrigan et al (2011) diskuterar i sin 

studie om nackdelen med att inte ha en ’face-to-face’ relation till sina kunder. De hävdar att ge-

nom en virtuell kommunikation kan tilliten mellan säljare och kund försämras. Magnus Bremer-

fors på Ölands Choklad påvisar att det är svårt att få en bra och lojal kundrelation över sin webb-

butik, detta då de inte kan förmedla produkternas historia på samma sätt som de kan i den fysiska 

butiken. Det är storyn som är viktig att förmedla då den utgör en del av den produkt som de säl-

jer. Men Harrigan et al (2011) hävdar att det är möjligt att skapa tillit och lojalitet till kunden 

genom e-CRM om det görs på rätt sätt, dock hävdar de att det är enklare att skapa en god kundre-

lation i den fysiska butiken. Detta i motsats mot vad Lars Helseth på Naturbolaget anser, då han 

hävdar att det är lättare att skapa långvariga kundrelationer genom webbutiken. Det då det ger 

möjlighet till en tätare kommunikation och mer engagerade kunder. Vidare är det något som 

N’Goala (2010) diskuterar i sin studie, han menar att en kundrelation kan gå förlorad på lång sikt 

i en fysisk miljö, om den belastas känslomässigt. Det vill säga om försäljningspersonalen är för 

försäljningsinriktad och inte ser till kundens behov.   

 

Relationen mellan företaget och kunden kan också försämras i den virtuella miljön om företaget 

framstår som allt för säljande. Detta uppmärksammas av Nguyen (2011), som påvisar risken med 

att ‘Monitoring, tracking and using customer behavioural data’, vilket handlar om risken med att 

samla på sig data om kunderna i olika databaser. I regel lämnar kunder sina uppgifter till företag 

för att få ta del av fördelaktiga erbjudanden. Detta kan dock lätt gå till överdrift då informationen 

kan användas till företagets fördel för att manipulera kunden till en ökad konsumtion. Vilket kan 

ur ett långsiktigt perspektiv medföra att kunden tappar förtroendet för företaget och upphör som 

kund. Företagen i studien använder sig inte i någon större utsträckning av kunddatabaser, men 

om de skulle göra det så är det viktigt att vara medveten om riskerna. Självklart är det enligt stu-

diens författare att fördelar med att använda kunddatabaser större än riskerna förutsatt att de an-

vänds på ett förtroendefullt sätt. Flera av de intervjuade företagen nämner att en elektronisk 

kunddatabas skulle effektivisera kundbemötandet, då företagen skulle kunna få fram historik om 

kundens tidigare köp snabbare.  

5.6 Aspekt 6: Strategier och framtidsplaner 

Strategier 

Enligt Storbacka och Lehtinen (2012) finns det tre strategier, knapp-, blixtlås- och kardborrstra-

tegin, som är utmärkande för hur försäljningsföretag kan arbeta med kundrelationer. Cheval Rid-

sport och Ölands Choklad anser studiens författare tillämpar en blixtlåsstrategi. Företagen erbju-

der ett standardutbud men har också stora möjligheter att möta specifika önskemål från sina kun-
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der. Vissa produkter kan även specialbeställas eller skräddarsys efter kundens egna preferenser. 

Trots att Storbacka och Lehtinen (2012) hävdar att denna strategi kräver mycket arbete, så anser 

studiens författare att blixtlåsstrategin är lönsam för företagen. Detta eftersom företagen är mind-

re och kan då hävda sig på marknaden genom att anpassa produkterna efter kunders önskemål 

och efterfrågan. Nguyen (2011) belyser nackdelen med att skräddarsy produkter och tjänster till 

sina kunder, vilket kan utgöra en ‘The one to one dialemma’. Kunderna kan då uppleva en orätt-

vis behandling, då kunder får olika erbjudanden och service. För att undvika denna problematik 

som Nguyen (2011) tar upp arbetar Ölands Choklad med att producera fram specialiserade utbud 

som återförsäljare har efterfrågat till deras egna fysiska butik, så att alla kunder kan få ta del av 

denna produkt.  

 

Gerdas Te & Kaffehandel, Naturbolaget och Ölands Örtagård anser studiens författare tillämpar 

en knappstrategi. Företaget erbjuder sina kunder ett standardutbud som de får anpassa sig efter. 

Enligt Storbacka och Lehtinen (2012) får inom knappstrategin kunden anpassa sig helt efter vad 

företaget har för sortiment, vilket studiens författare ser att dessa tre företag gör. Storbacka och 

Lehtinen (2012) anser att denna strategi är att föredra då den ger störst chans till framgång. Vi 

som författare hävdar att det inom dessa tre företag kan vara bra att tillämpa denna strategi då 

dessa erbjuder ett sortiment som är svårt att produktanpassa efter kunders önskemål. Som exem-

pelvis i Ölands Örtagårds fall där framställningsprocesserna är avgörande för när och vad de kan 

leverera, eftersom det inte till fullo går att kontrollera skörde- och torkningstider. 

 

Valdi Smycken är ett företag som enligt studiens författare tillämpar flera av dessa strategier som 

Storbacka och Lehtinen tagit fram. Företaget har ett standardutbud som de erbjuder alla sina 

kunder, men som även går att justeras efter kunders önskemål, vilket gör att de enligt studiens 

författare tillämpar en blixtlåsstrategi. Eva Kernholt och Ylva Lennartsson på Valdi Smycken 

producerar även nya smycken som de designar i samråd med kunden, som på så sätt blir unika 

för den specifika kunden. Detta är karaktärsdrag för kardborrstrategin. Studiens författare anser 

att det är positivt att företaget använder sig av flera av dessa strategier då denna flexibilitet i 

verksamheten medför en större kundkrets. Denna breda kundkrets kan vara till fördel för Valdi 

Smycken då de i framtiden vill sälja mer av sina egna kollektioner via återförsäljare. 

 

Det går inte att avgöra vilken strategi som är bäst eller mest lönsam för företag utifrån ett gene-

rellt perspektiv. Det är istället upp till varje företag att utveckla en strategi som fungerar med den 

rådande verksamhetens utformning. Dock är det studiens författares åsikt att samtliga företag bör 

reflektera över hur de på ett så effektivt sätt som möjligt kan möta kundernas efterfrågan.  

Framtidsplaner 

Bell och Loane (2010) hävdar att internet rent av är drivkraften bakom företags expansion och 

nyckeln till ett framgångsrikt företagande. Samtliga företag som intervjuats är införstådda med 

att det finns en möjlighet till att expandera sin verksamhet genom att anamma kommunikations-
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teknologins utveckling. Företagen är överens om att det är att föredra inför framtiden att synas 

och verka genom flera försäljningskanaler. Dock påvisar samtliga respondenter även att det är 

viktigt för deras verksamheter att bibehålla sina fysiska butiker då kunder har olika behov och 

vill konsumera på olika sätt. Detta är något som också har förklarats av N’Goala (2010) som 

skriver att inte alla kunder vill följa med i internets utveckling, vilket medför att företag måste ha 

en god balans mellan sin fysiska- och webbaserade verksamhet. 

För att företag ska kunna expandera på ett effektivt sätt är det av vikt att de segmenterar sina 

kunder med hjälp av CRM. Ahearne et al (2012) skriver att många företag ofta misslyckas med 

att implementera en strategi för CRM som fungerar både internt och externt för företaget. Vidare 

förklarar de att hur implementeringen av strategin går till är beroende av hur och av vilka som 

fattar beslut i organisationen, det vill säga om beslut fattas uppifrån ‘top-down’ eller nerifrån 

‘bottom-up’. Det är i flera av de studerade företagen svårt att skilja mellan ledningen och den 

operativa kärnan, eftersom det handlar om egenföretagare. Egenföretagare har stora fördelar ge-

nom att de kan anamma de bästa aspekterna från såväl ‘top-down’- som ‘bottom-up’ strategin, 

eftersom de verkar både som ledning och operativ kärna i verksamheten. Ahearne et al (2012) 

hävdar att användningen av en ‘top-down’ strategi kan medföra en risk för företaget då ledningen 

kan sakna insikt i hur den vardagliga verksamheten och mötet med kunderna går till. Egenföreta-

garna i denna studie undgår denna risk eftersom de arbetar både som företagsledare och som 

operativ kärna. Detta medför även att de har en god insikt i hur den operativa verksamheten fun-

gerar, samtidigt som de strategier som tas fram möjliggör en helhetssyn och ett effektivt förhåll-

ningssätt till CRM arbetet. Fördelen med att ledningen har en så stor insikt i arbetet, anser studi-

ens författare är grunden för att lyckas med en expansion, samtidigt som de kan bibehålla sina 

goda kundrelationer.  

Ett företag som skiljer sig från de andra i studien är Naturbolaget, då de har en extern avdelning 

som sköter webbutiken. Butiken i Kalmar har relativt fria händer att utforma strategier för hur de 

ska bemöta kunder, vilket tyder på en ‘bottom-up’ strategi. Ahearne et al (2012) skriver att en 

‘bottom-up’ strategi förutsätter att beslut fattas i samråd mellan ledning och personal för att på 

bästa sätt tillgodose kundernas behov. Vidare skriver de att företag som använder sig av denna 

strategi är flexibla och anpassar sig efter kundens behov, vilket är att föredra då varje kundmöte 

är unikt. Denna strategi kan identifieras i hur Naturbolaget bemöter sina kunder. De strävar enligt 

Lars Helseth efter att skapa en ärlig relation till kunden och ser sig själva mer som rådgivare än 

säljare eftersom kundens behov är viktigast. 

Det finns en utmaning då verksamheter snabbt expanderar, framförallt med elektroniska hjälp-

medel, som kunddatabaser och andra analytiska CRM-verktyg. Utmaningen ligger i att anamma 

den teknologiska utvecklingen på ett sätt som är hållbart ur ett långsiktigt perspektiv. N’Goala 

(2010), Finnegan och Currie (2010) samt Harrigan et al (2011) uppmärksammar risken med att 

användandet av kunddatabaser kan missbrukas. Detta är något som företagen i studien bör ta i 

beaktande vid implementeringen av elektroniska hjälpmedel för att hantera kundrelationer.  
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Både Naturbolaget och Cheval Ridsport upplever att det finns möjligheter att expandera ytterli-

gare inom e-handeln, framförallt på det internationella planet. Naturbolaget bedriver e-handel 

över stora delar av världen och Cheval Ridsport har sett potentialen i detta och är i startskedet för 

en internationell försäljning, med början i grannlandet Finland. För dessa företag är det viktigt att 

ha i åtanke vad Chang och Wenig (2012) hävdar, att konsumenters mognad för e-handel varierar 

från land till land. Naturbolaget har lyckats med sin etablering och bedriver framgångsrik inter-

nationell e-handel. 

I studien har det framgått att företag som bedriver försäljning av delikatesser och gastronomipro-

dukter kan ha en svårighet att etablera sina produkter på en internationell marknad, eftersom det 

kan vara problematiskt att skicka dessa på grund av produktens hållbarhet, tullar och andra avgif-

ter. Detta förtydligas i Ölands Choklads fall då Magnus Bremerfors förmodar att deras möjlighe-

ter till att sälja produkter i sin webbutik är begränsade. Han anser att de snarare skulle löna sig 

mer att exempelvis driva flera caféer och fysiska butiker med liknade koncept. Återförsäljare 

som Cheval Ridsport har däremot i likhet med Naturbolaget stora möjligheter att lyckats, då de 

säljer mer nischade produkter till en specifik målgrupp. 

Samtliga respondenter ser ljust på framtiden och väljer att se möjligheterna och inte enbart pro-

blemen med den snabba samhällsutvecklingen där fokus enligt Kumar et al (2011) har flyttats 

från ett produkt- till ett kundorienterat förhållningssätt. Vilket också Laudon och Traver (2008) 

samt Roberts och Grover (2012) har uppmärksammat genom att belysa det faktum att kommuni-

kationsteknologin medfört att en maktförflyttning från producent till konsument. Eftersom före-

tagen i studien är medvetna om denna utveckling och har anpassat sin verksamhet för att möta 

upp förändringarna har de enligt oss författare goda möjligheter att fortleva som framgångsrika 

företag.  
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6. SLUTSATS 
Studiens syfte var att skapa en djupare förståelse för samt belysa och jämföra hur små företag 

som har både fysiska- och webbaserade butiker, potentiellt kan effektivisera försäljningen genom 

att kombinera sina fysiska- och webbaserade kundrelationer. För att skapa denna förståelse var 

det viktigt att först analysera hur kundrelationer i de olika delarna av företagens verksamhet ser 

ut var för sig. Först därefter kan nyttan av att kombinera dessa verksamheter förklaras.  

 

Något som uppmärksammats i såväl teorin som i praktiken är det faktum att konsumentbeteendet 

har förändrats, vilket har medfört att en webbutik är ett lämpligt komplement för små försälj-

ningsföretag. Detta eftersom de genom en webbutik ökar sina möjligheter att konkurrera med 

större företag samt på ett resurssnålt sätt når en större kundkrets. En större kundkrets leder dock 

till att relationen till kunden måste effektiviseras då företagen får mindre tid per kundrelation. 

Detta kan små företag lösa på följande sätt: 

 

 Möta kunden på kundens villkor, individualismen har enligt Urry och Larsen (2011) med-

fört att kunder har olika behov och preferenser. Det är därför viktigt att kunden ges möjlighet 

att skapa den relation till företaget som denne själv efterfrågar. Det är i studien tydligt att fö-

retagens kunder agerar på olika sätt och väljer att kommunicera med företagen genom olika 

kanaler. De arbetar därför med att hålla flera kommunikationskanaler öppna för att möta 

kunden på dennes villkor.  Alla respondenter betonar vikten av att ha personliga och långva-

riga kundrelationer. Förutsättningarna för att skapa en personlig kundrelation är enligt Harri-

gan et al (2011) generellt större i små företag än i stora, då små företag lättare kan skapa en 

hållbar och ömsesidig kundrelation än stora företag. Detta då stora företag hanterar en större 

volym av kunder och har fler anställda, vilket gör det svårare att behålla en personlig kon-

takt. De studerade små företagen har i likhet med Harrigan et al’s argument goda förutsätt-

ningar till att möta den enskilde kundens behov och preferenser. Vilket tyder på att små före-

tag som kan möta kunden på kundens villkor blir mer konkurrenskraftigare.  

 

 Arbeta med att skapa kundrelationer genom personliga möten, en av de främsta förde-

larna med att små företag både har en fysik- och webbaserad butik är enligt Harrigan et al 

(2011) att den personliga kontakten är extra viktig i inledningsskedet av en kundrelation. 

Flera av respondenterna styrker det faktum att det är lättare att inledningsvis skapa en rela-

tion genom ett personligt möte. I studien framgår det att mässor är ett lämpligt sätt för före-

tag att möta nya kunder på, framförallt i ett inledningsskede, vilket är en rekommendation 

för framtida företag att anamma. Att arbeta med att skapa kundrelationer via personliga mö-

ten är ett resurskrävande arbetssätt, men det är denna studiens mening att det blir lönsamt i 

ett långsiktigt perspektiv, eftersom god service och personlig bemötande är de främsta kon-

kurrenskrafterna för små företag. Det faktiska kundmötet är också det mest kritiska ögon-

blicket som påverkar om kunden är beredd att återkomma. När relationen väl är påbörjad är 

kommunikationsteknologin ett utmärkt hjälpmedel för att på ett resurssnålt sätt behålla kun-
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dens intresse och engagemang samt för att underhålla kundrelationen. En kundrelation som 

från början var en personlig relation mellan säljare och kund kan alltså med fördel utvecklas 

till att även bli en webbaserad kundrelation. 

 

 Att arbeta med att skapa kundrelationer genom internet, är ett sätt för små företag att 

öka sin konkurrenskraft.  Detta då de på ett resurssnålt sätt når ut till en större kundkrets som 

är oberoende av tid och rum. Dessa nya kundrelationer kan företag enligt Bell och Loane 

(2010) samt Sivaraks et al (2011) bevara och vårda genom flera olika kommunikationskana-

ler och sociala medier. Detta är även något som uppmärksammats i denna studie, då samtliga 

undersöka företag är verksamma på sociala medier och använder flera försäljningskanaler. 

För att det ska vara lönsamt förutsätts det dock enligt Mende et al (2013) att företagen stän-

digt är uppkopplade och aktiva på dessa. Vilket i så fall medför att företag får en närmare re-

lation till kunden och kan lära känna dessa på ett effektivt sätt då de till exempel kan upp-

skatta trender i efterfrågan på ett enklare sätt. Vidare kan en kundrelation som inleds via in-

ternet även locka kunder till den fysiska butiken, där relationen kan stärkas ytterligare ge-

nom det personliga mötet. Vilket tyder på att även internet kan bidra till att skapa hållbara 

kundrelationer. 

 

 Ta tillvara på fördelarna och minimera riskerna med fysiska- respektive webbaserade 

kundrelationer. I Tabell 1 presenterades möjligheter och risker inom fysiska- respektive 

webbaserade kundrelationer. Det gäller för företag att ta tillvara på de fördelar som finns 

inom respektive kundrelationsform. Men även riskerna måste vägas in och minimeras. De 

främsta riskerna eller utmaningarna med de fysiska kundrelationerna är att de är resurskrä-

vande, vilket kan motverkas och effektiviseras med hjälp av kommunikationsteknologin. Vil-

ket kan bespara tid för personalen genom att lagra information om kunder och produkter i da-

tabaser. Vidare finns risken att kunden upplever orättvisa. Denna risk kan bli mindre i en 

webbutik då kunden upplever en mer objektiv försäljning, genom att bli en i mängden. En 

annan risk som finns med att enbart driva en fysisk butik är att företaget kan gå miste om 

långväga kunder. Detta då det kan vara svårt för dem att konsumera i den fysiska butiken, då 

de inte har möjlighet att besöka eller återkomma till den fysiska butiken. I denna studie åter-

finns flera exempel på att en webbaserade butik kan vara ett bra komplement till den fysiska 

butiken, då den webbaserade butiken möjliggör återköp för långväga kunder.  

 

Det finns även risker med att enbart driva en webbaserad butik speciellt för små företag då de 

enligt Harrigan et al (2011) ofta saknar kompetensen att tillgodose sig fördelarna med e-CRM. 

Dessa företag kan då ha det svårt att i inledningsskedet, finna och skapa kundrelationer på ett 

sätt som de kan göra i en fysisk butik. I studien framgår dock att så inte alltid är fallet. Flera av 

företagen i studien innehar den kompetens som krävs för att bedriva en webbutik. De företag 

som har problem med att få lönsamhet i sina webbutiker anser studiens författare inte saknar 

kompetens, utan det handlar snarare om företagens respektive produktutbud. En utmaning för 
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företagen i studien med att enbart bedriva en webbutik är att kunder har ett varierande förtro-

ende, till e-handel i allmänhet och till små e-handelsföretag i synnerhet. Detta medför svårig-

heter för små företag att skapa kundrelationer via internet. För att motverka detta är det viktigt 

att företag möter sina kunder direkt vilket kan ske genom att exempelvis medverka på mässor 

och på så sätt skapa förtroende genom personliga möten. En annan risk med att enbart förlita 

sig på teknologiska verktyg är att det kan leda till ineffektivitet då teknologin enligt Harrigan 

et al (2011) kan ta över och företaget kan få en för stor datamängd att handskas med för att 

kunna urskilja de viktigaste kunderna. Risken med att teknologin tar över för mycket i kundre-

lationerna kan motverkas genom att försöka bibehålla en personlig kontakt till kunden. Vilket 

kan vara extra viktigt för små företag att ta till vara på, eftersom de generellt hanterar ett 

mindre antal kunder.  

 

Det kan konstateras att de positiva delarna inom fysiska- och webbaserade kundrelationer kan 

komplettera varandras brister och risker. En kombination som tar tillvara på de goda delarna 

minskar automatiskt de risker som finns med att enbart driva den ena formen av verksamhe-

ten. Att bedriva både fysiska- och webbaserade butiker parallellt och kombinera dess kundre-

lationer är därför ett lyckat koncept. Det kan rekommenderas att den som i framtiden vill starta 

upp en verksamhet liknande de som i studien undersökts, startar fysisk- och webbaserad butik 

i nära anslutning till varandra för att effektivisera sina kundrelationer. Det blir allt ovanligare 

att företag enbart driver en fysisk butik, då internet är katalysatorn för tillväxt vilket förtydli-

gas i såväl i studiens empiri som i dess teori. Detta är även något som N’Goala 

(2010) och Harrigan et al (2011) belyser i sina studier, där de påvisar vikten av att ha en god 

balansgång mellan sin fysiska- och webbaserade verksamhet. Där kundrelationer är ett verktyg 

för att möta kunders olika behov och samtidigt uppnå lönsamhet. Koncept med att små för-

säljningsföretag kombinerar fysiska- och webbaserade butiker, anser studiens författare kom-

mer vara normen för små företag på mindre orter inom en snar framtid. Eftersom ett förändrat 

kundbeteende ger förändrade kundrelationer. 

6.1. Förslag till vidare forskning 

Denna studie är koncentrerad till att belysa hur små företag arbetar med kundrelationer. Dock 

uppstod under studiens gång en nyfikenhet kring hur arbetet med kundrelationer skiljer sig åt i 

små och stora företag. Denna studie lämnade inget utrymme för att närmare studera detta. Men 

det skulle vara relevant att undersöka detta för att se om det finns fördelar med hur stora företag 

hanterar kundrelationer som kan anammas av små företag och vice versa.  

Ett annat område som kan ha betydande inverkan på samordningen av kundrelationer, men som 

inte belysts i denna studie, är problematiken med att hantera logistik. Det vill säga svårigheter i 

att beräkna och kontrollera resurs-, informations- och monetära flöden inom verksamheten. Un-

der studiens gång har indikationer uppkommit som tyder på att detta kan ha både positiva och 
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negativa inverkningar på kundrelationer. Vilket tyder på att även detta är ett relevant område att 

studera, för att ytterligare kunna effektivisera och samordna kundrelationer. 

Eftersom denna studie är begränsad till ett geografiskt närområde kan det vara av betydelse att 

närmare undersöka det geografiska lägets påverkan för hur beroende små företag är av en webb-

baserad butik. Vilket med fördel skulle kunna undersökas genom en kvantitativ studie där företag 

och kunder på olika orter skulle kunna utgöra det empiriska underlaget genom att exempelvis 

enkäter distribueras. För på så vis även kunna belysa kundernas perspektiv och inte enbart före-

tagets. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Respondenten 

1. Kan ni berätta lite om er själv? 

2. Vad har ni för roll i företaget?  

 

Företaget 

3. Hur skulle ni vilja beskriva er verksamhet?  

4. När startade ni er fysiska verksamhet respektive nätbaserad verksamhet? 

5. Hur kommer det sig att ni startade en webbutik? Vad ser ni för- och nackdelar med en 

webbutik? 

6. Har ni olika avdelningar som arbetar med den fysiska- respektive webbaserade verksam-

het?  

7. Skiljer sig ert produktutbud och priser sig åt från er fysiska verksamhet gentemot er 

webbaserade verksamhet? Samt hur stor del av er försäljning skulle ni uppskatta att har 

på respektive butik? 

8. Finns det produkter i utbudet som tenderar att sälja bättre via er fysiska butik än via er 

webbaserade butik eller tvärtom?  

 

Kundrelationer 

9. Skulle ni kunna beskriva vad en kundrelation är? 

10. Vilka skulle ni säga är era målgrupper? Har ni samma målgrupp i den fysiska butiken 

som i den webbaserade? 

11. I vilken butik har ni flest besökare? Och vilken butik anser ni är viktigaste för er verk-

samhet? 

12. Har ni någon uppfattning om det är samma kunder som handlar i er webbutik som i er fy-

siska butik? I och med att ni startade upp en webbutik, såg ni då någon skillnad på om era 

kunder övergick till att handla i er webbutik i stället för att handla i er fysiska butik?  

13. Kan ni beskriva hur kontakten/mötet med kunden går till i er fysiska butik gentemot er 

webbaserade butik? Har ni några rutiner för hur ni bemöter era kunder?  

14. Var upplever ni att det är lättast att skapa nya kundrelationer, via den fysiska eller webba-

serade butiken?  

15. Vilken kundtyp (den fysiska respektive webbaserade) anser ni vara den mest lojala kun-

den?  

16. Vilken kund föredrar ni, den webbaserade eller den fysiska kunden?  
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Kommunikationsteknologi 

17. Använder ni er av någon form av databaser eller system för att samla in data om era kun-

der? Ser ni någon för- eller nackdelar med denna sorts av teknik? 

18. Hur följer ni upp och utvärderar ni ert arbete med kundrelationer? 

 

Avslutningsvis 

19. Kan ni se några fördelar respektive nackdelar med att ni har både en fysisk butik och 

webbaserad butik? 

20. Hur ser framtiden ut för ert företag? I vilken del av verksamheten (den fysiska respektive 

webbaserade) tror ni att ni kommer ha flest kundrelationer i framtiden?  

21. Tror ni att ni i framtiden kommer använda er av båda den fysiska butiken och den webba-

serade butiken, eller kommer någon av dessa att försvinna? 

22. Finns det något annat som ni tycker vi har missat att ta upp som är viktigt, för att förstå 

hur ni arbetar med kundrelationer?  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 

 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linné-

universitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 

forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en 

attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 


