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Abstract 
The digitalization has provided the retailing business with a wide range of technologies and 
systems that has made it possible for retailers to connect with customers and do businesses 
in a new and efficient way. However, the new advanced technology has also provided some 
challenges such as higher competition and new demands from the customer. Since the 
customer is a vital part of the retail business and technology has become a big part of people 
and businesses everyday life, this study aims to create a richer understanding of the 
importance of digital technology for managing customer relations in the retail sector. By 
conducting interviews with owners and part owners of retail businesses the study was able 
to get an insight of their view on this matter. The result shows that the technology does not 
play the primary role but can be applied as an extension to the physical meeting and 
facilitate parts that constitute good customer relations. 
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1. Introduktion 
Vart är digitaliseringen på väg? En fråga som frekvent ställs runt om i världen i och med 
att teknikutvecklingen kontinuerligt förändrar och utmanar människors vanor och 
beteenden. Nya innovationer arbetas fram för att lösa nya och befintliga problem som 
människor har. Samtidigt som dessa innovationsutvecklingar öppnar upp för nya 
möjligheter, öppnar det även upp för nya problem och utmaningar för mänskligheten. 	

Digital teknik som grundar sig i datateknik, har med hjälp av en sifferserie av nollor och 
ettor kunnat konvertera analogt material till digitalt som i sin tur även möjliggjort att data 
kunnat hanteras, kopieras och distribueras snabbare och till en lägre kostnad än vad det 
tidigare gjort. Parallellt med detta har teknikutvecklingen såsom smarta telefoner, digitala 
applikationer och tjänster tillåtit varje individ att ha tillgång till hela världen i sin hand. 
Digitaliseringen har med andra ord utvecklat informationsteknik (IT) och e-tjänster vilket 
i sin tur har utvecklat informationssamhällen där folk blivit mer medvetna och nya typer 
av krav och förväntningar har vuxit fram (Digitalisering., u.å). Likväl som människan för 
teknikutvecklingen framåt, för den nya teknikutvecklingen mänskligheten framåt. Dessa 
förändringar börjar gå snabbare och snabbare till att frågeställningen vart är 
digitaliseringen på väg blir allt mer vanligare och ekar högre. 	

Ett område där denna frågeställning flitigt diskuteras är inom detaljhandeln. De senaste 
åren har det bland annat publicerats artiklar om detaljhandelns eventuella död och den 
fortsatta ökningen av butiker som fått stänga igen och som gått i konkurs. Detta har skapat 
flera frågetecken och orosmoln om den fysiska detaljhandelns framtid, där bland annat den 
traditionella detaljisten med fysisk butik har blivit tvungen att börja fundera på vilka 
åtgärder som bör utföras för att möta den fortsatta och allt snabbare utveckling av 
digitalisering och globalisering. Detta eftersom konkurrensen inte längre bara omfattar 
butiken mittemot utan nu även butiker världen över.  

1.1 Bakgrund 
Handeln kan anses som en viktig del av en stadskärna då det bland annat skapar diverse 
mötesplatser för människor att handla och träffas på, men som även öppnar upp 
möjligheten för instegsjobb. Enligt rapporten Handelns betydelse för Sverige (2016) är 
handeln den näst största branschen i näringslivet efter vård och omsorg. Det är också den 
bransch vars instegsjobb för unga är störst, men även en av de branscher vars anställning 
generellt sätt är en av de större i många av kommunerna runt om i Sverige. Vidare är 
handeln även bidragande till växande turistnäring, bidragande till svensk ekonomi (BNP), 
såväl som framtida tillväxt (Svensk Handel, 2016). Handeln kan därmed diskuteras som 
något som anses göra en stad “attraktiv” och är därmed nödvändig att studera eftersom det 
bland annat öppnar upp jobb för arbetssökande och är bidragande till samhällets välfärd. 	

Under 1960-talet då konkurrensen mellan industrier och företagare blev hårdare 
började företag och forskare inse värdet av kunden och vikten med att skapa goda 
kundrelationer för att bibehålla lojala kunder i längden. Redan då fick företagare börja 
fundera på hur de kunde arbeta för att möta de nya förutsättningar av affärsmiljön som 
uppstått inom handeln och idag står handlare inför ytterligare nya förändringar. Till 
exempel enligt en artikel via Dagens handel uttryckte sig Johan Davidson, chefsekonom på 
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Svensk Handel, i en presentation på Svensk Handel i Stockholm den 14 Maj 2018 att 
“Digitaliseringen och den nya globala marknaden för konsumenter förändrar snabbt 
spelplanen för handeln och utmanar tidigare framgångsrika affärsmodeller. Konkurrensen 
i handeln är stenhård och marginalerna pressas” (Björk, 2018). 	

I och med den drastiska förändringen bland den fysiska butikshandeln, som ett resultat 
av digitaliseringen och det delvis sanna scenariot, att den fysiska butiken håller på att dö 
ut, har personer verksamma inom detaljhandeln därför fått börja fundera på 
detaljhandelns fortlöpande. Svensk Handel skriver i deras rapport Det stora 
detaljhandelsskiftet 2018 och menar att den fysiska detaljhandeln inte kommer att dö, men 
att den kommer att förändras och det kan komma till att ske snabbt. Företagare verksamma 
inom detaljhandeln kommer med andra ord att måsta tänka om då den drastiska 
förminskningen av fysiska handelsbutiker per kvadratmeter inte bara påverkar handeln 
utan även fastighetssektorn, ekonomin med kreditförluster inom banker och en ökad 
arbetslöshet med neddragning av anställningar (Svensk handel, 2018; Bränström, S. L., 
2018.). 	

Givet att digitaliseringen och e-handeln har vuxit de senaste åren och ser ut att fortsätta 
växa, har detta förändrat och kommer förmodligen att fortsätta förändra landskapet för 
detaljhandeln och den fysiska butiken ytterligare. Fortsättningsvis är det möjligt att även 
argumentera för att digitaliseringen förändrat kundrelationer inom den fysiska butiken 
vilket leder till forskningsfrågan för detta examinationsarbete:	

Vilken roll spelar digital teknik för hantering av kundrelationer i dagens detaljhandel?	

1.2 Problemformulering 
Som nämnt i bakgrunden finns det flera anledningar till varför handeln är en betydelsefull 
del av en stadskärna och hur den är positivt bidragande till bland annat Sveriges samhällen 
och varför den därmed är nödvändig att följa upp. Trots att den största andelen av Sveriges 
konsumtion fortfarande sker idag i den fysiska butiken, har den digitala handeln ökat 
betydligt mer än vad den fysiska detaljhandeln gjort det senaste året. Enligt E-barometern 
2018 kan en bland annat se att e-handeln ökade med en tillväxt på 15 procent av helåret 
2018 och därmed utgjorde 9,8 procent av detaljhandelns totala försäljning, medan den 
fysiska detaljhandelns tillväxt visade negativt (Postnord, 2018). I en nyare uppföljning från 
Postnords E-barometer av det första kvartalet av 2019 visar statistiken att 49% av 
konsumtionen som skedde på internet gjordes via mobilen och är således en utveckling 
som nästan fördubblats de senaste tre åren (Postnord, 2019). 	

Digitaliseringen har alltså genom åren förändrat förutsättningarna för detaljhandeln 
såväl som för kunden. Bland annat har digitaliseringen erbjudit en rad olika elektroniker 
och digitala tekniker till både den fysiska och den digitala handlaren vilket erbjudit 
förenklade sätt att göra affärer på. Exempelvis som olika butiksdatasystem, digitala 
kortbetalningar, möjligheten att sälja distans via internet, såväl som självscanningsenheter 
och en förenklad kommunikation med leverantör och kund (Hagberg et al., 2016). Vidare 
har även kunden till följd av digitaliseringen erhållits möjligheter som att söka information 
och jämföra samt handla varor via olika plattformar på internet. Detta innebär med andra 
ord att nya typer och krav och förväntningar på detaljhandeln har vuxit fram, men vad 
innebär den digitala tekniken för hanteringen av kundrelationer? 	
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1.3 Syfte 
Baserat på forskningsfrågan och problemformuleringen är syftet med denna studie att 
skapa en rikare förståelse för den digitala teknikens betydelse för hantering av 
kundrelationer i detaljhandeln.  

1.4 Avgränsningar 
Studien undersöker kundrelationer inom ägardrivna bolag. Det vill säga inte kedjor. Detta 
med anledning av att studien vill undersöka och ta del av erfarenheter från personer som 
kan påverka inom ett företag och som därmed även kan se resultaten av de beslut som 
fattats.  
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2. Relaterad forskning 
Givet forskningsfrågan och syftet för denna studie blir det därmed viktigt att förstå 
digitaliseringens effekt på detaljhandeln. Fortsättningsvis eftersom kunden är en central 
del av handeln i stort blir det därmed även viktigt att förstå digitaliseringens effekt på 
kunden och kundens inverkan på detaljhandeln. Avslutningsvis eftersom denna studie är 
intresserad av att studera kundrelationer blir det därmed även viktigt att belysa den 
befintliga forskningen som existerar inom detta område. Däremot eftersom det finns flera 
forskningsfält som går att relatera till området kundrelationer kommer endast den delen 
av forskning av störst relevans för denna studie att presenteras.	

I detta kapitel kommer alltså begrepp och forskning som är relaterade för studiens syfte 
att belysas. Avslutningsvis sammanfattas den relaterade forskningen och redogörs varför 
den är bidragande till att besvara forskningsfrågan för denna studie. 

2.1 Digitaliseringens effekt på detaljhandeln 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å) är handel ett “överordnat begrepp för verksamheter som 
sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan 
människor.” Vidare kan detaljhandeln förklaras som den sista etappen av leveranskedjan 
som kan delas upp i två stycken delar, dagligvaruhandel och sällanköpshandel, där säljare 
köper in stora kvantiteter varor, men som sedan säljs i mindre kvantiteter till kunden 
(Detaljhandel, u.å.; Wikipedia, 2016). Formatet för hur handeln kan te sig kan även där 
skilja sig och vara allt ifrån torghandel till butiker, som är större eller mindre, eller som 
varar kortare eller under längre perioder än andra. Handeln som har existerat i flera tusen 
år började med, vad en vet, som byteshandel och har genom åren utvecklats och som nu till 
följd av digitaliseringen utvecklat ett av det senaste formatet som vi känner till, e-handel. 
Till följd av nyfikenhet, nya kunskaper och innovationer har sättet att göra affärer på och 
utformningen av affärer förändrats och är för närvarande fortfarande under förändring 
(Hagberg et al, 2016). Som Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, nämnde så 
har digitaliseringen ändrat spelplanen och utmanat tidigare framgångsrika affärsmodeller 
eftersom fler delar av affärsprocessen och kunden har digitaliserats (Björk, 2018). 	

Begreppet affärsmodell som blev ett populärt begrepp under millennieskiftet har 
diskuterats och omformulerats genom åren, men logiken bakom det har i stort sett varit 
densamma, att skapa värde och i sin tur ta vara på det värde som skapats (Hagberg et al, 
2016). I boken Tjänsteinnovation av Per Kristensson, Anders Gustafsson och Lars Witell 
(2014) uttrycker författarna värde som något som uppfyller de mål en kund har och vill 
uppnå i utbyte av rimlig resursåtgång. Dessa mål kan se olika ut och vad som i slutändan 
skapar värdet skapas oftast alltid av kunden själv och sker i form av aktiviteter där värdet 
skapats före eller efter en aktivitet utförts och där företag tillhandahåller resurserna. Hur 
detta värde bemöts styrs ofta av kundupplevelser, som i hög grad påverkas av känslor och 
tidigare erfarenheter samt förväntningar, men där även kontexten av vart, hur och när en 
aktivitet utspelar sig också spelar en viktig roll (Kristensson et al, 2014). 	

2.1.1 Digitalisering av detaljhandeln 
Den omtalade digitaliseringen som vi gått emot och som den större delen av samhällena 
runt om i världen lever i idag, är mycket tack vare den ständiga innovation och 
teknikutvecklingen som skett under de senaste årtiondena. Att allt fler samhällen 
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förvandlas till informationssamhällen där verktyg och digitala system parallellt fortsätter 
att utvecklas möjliggör ideligen för nya samhällsutvecklingar och infrastrukturer, såväl 
som företags- och beteendensutvecklingar (Digitalisering., u.å). Jan Gulliksen (2016) 
uttryckte i digitaliseringskommissionen rapport För digitaliseringen i tiden att “Vi har gått 
från it till digitalisering, från kablar och hårdvara till samhällsutveckling i bred mening. Vi 
har gått från ett fokus på tekniken till ett fokus på människan.” Vilket är både bra och 
nödvändigt menar Gulliksen (SOU 2016:89). Men vad innebär digitalisering av 
detaljhandeln? 	

Många gånger i diskussioner idag förknippas digitalisering av detaljhandeln enbart med 
e-handel, men vad forskare vet så implementerats digital teknik som bland annat olika 
butiksdatasystem redan på 1970-talet (Hagberg et al, 2016, s. 21), så vad innebär det 
egentligen? Enligt Johan Hagberg och Anna Jonsson i boken Handelns digitalisering: 
undran inför framtidens affärer kapitel 2 säger författarna att “medan den tidigare 
digitaliseringen inom detaljhandeln kunde handla om någon eller ett fåtal datorer, som 
användes av ett fåtal inom verksamheten, involverar digitaliseringen i dag fler medarbetare 
och fler delar av företagen”. Fortsättningsvis menar författarna att eftersom en allt högre 
utsträckning av befolkningen använder sig av mobila enheter, utvecklas även en alltmer 
omfattande digitalisering av kundmötet som i sin tur blir allt svårare för företag att undvika 
och säger: “Även om ett detaljhandelsföretag väljer att digitalisera sig i liten eller stor 
omfattning digitaliseras ändå delar av affären genom att konsumenterna blir alltmer 
digitala, till exempel att det söker information om produkter och priser. Detta innebär att 
detaljhandelsföretagen har att förhålla sig till att antingen vilja vara med och driva 
utvecklingen eller att låta sig bli drivna av densamma.” (Hagberg et al, 2016, s. 22).  

Avslutningsvis menar författarna att med en kombination av båda dessa faktorer, en 
kund som använder sig av alltmer digitala verktyg och att fler delar av affärsprocessen 
digitaliseras, påverkar handelssektorn som helhet och inte som enskilda delbranscher eller 
företag. Detta menar författarna eftersom gränserna mellan företag och konsument suddas 
ut och att konkurrensen mellan företag förändras som till följd av det (Hagberg et al, 2016).	

2.2 Digitaliseringens effekt på kundbeteenden 
Enligt svenska ordboken på nationalencyklopedins hemsida är en kund en “person som gör 
inköp eller utnyttjar (viss typ av) tjänst” (Kund, u.å).  Kristensson et al (2014) förklarar 
kund som ett överordnat begrepp som likväl skulle kunna bytas ut till begreppet användare 
eller klient, men att oavsett benämning, är en person som nyttjar eller tar emot något och 
är relativt passiv i utbytet. Detta menar Kristensson et al (2014) är ett traditionellt synsätt 
och fortsätter att förklara kunden som en aktiv medskapare tillsammans med företag till 
att skapa värde. I boken Consumer behaviour: a European perspective menar Solomon et 
al. (2016) att en kund kan vara den som köper produkten, men behöver nödvändigtvis inte 
vara den som konsumerar den. Vidare menar författarna att det kan vara fler personer 
involverade vid en affär och ger ett exempel på någon som ger rekommendationer och 
influera ett köp. Ur ett annat perspektiv i boken Service management och marknadsföring 
(2015) av Christian Grönroos kan kunden ses antingen ur ett transaktionsperspektiv eller 
relationsperspektiv där kunden kan vara antingen mer relationsinriktad eller 
transaktionsinriktad. Vidare fortsätter Grönroos (2015) och förklarar att den 
relationsinriktade kan då även vara passiv eller aktiv som antingen nöjer sig med vetskapen 
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av att ett företag finns där ifall det skulle behövas, eller är en som mer aktivt tar och söker 
kontakt med företaget.  

2.2.1 Digitalisering och ett förändrat kundbeteende 
Alan Charlesworth, Rita Esen och Richard Gay i deras bok Online Marketing: A Customer-
Led Approach (2007, s. 12) uttrycker “customer is king” och fortsätter med att förklara att 
internet och de olika möjligheter som det erbjuder kunden att utforska och jämföra, har 
gjort kunden mer inflytelserik. Som ett resultat av digitaliseringen och teknikutvecklingen 
har tillgängligheten av smartare och enklare datorer och telefoner med uppkoppling mot 
internet blivit alltmer vanligare. Enligt en statistisk rapport av Statistiska centralbyrån 
(SCB) 2016 hade 96 procent av den folkbokförda befolkningen i Sverige möjligheten att 
nyttja internet i deras hem. Vidare i takt med att e-handelns tillväxt tagit fart och mobila 
enheter som laptops och smartphones med uppkoppling mot internet utanför hemmet 
förbättrades började en förändring av kundbeteende och nya förväntningar från kunden 
att träda fram. Kunderna började förvänta sig och ställa samma typer av krav som 
tillgänglighet, service och information i den fysiska butiken som i den digitala (Hultman, 
2017). Till följd av detta i och med att ett förändrat köpbeteende och förväntningar från 
kunden vuxit fram, har även intresset för att studera och förstå kundernas beteenden och 
upplevelser i bland annat den fysiska butiken i detaljhandeln ökat. I forskningsrapporten 
kunniga kunder ställer nya krav på handeln (2017) menar Cecilia Fredriksson, Kristina 
Bäckström, Pernilla Derwik, Christian Fuentes, och Carin Rhencrona bland annat att 
mobiltelefonen är en vital del av konsumentens dagliga liv och därmed även en stor del som 
påverkar kunders köpbeteenden. Vidare menar författarna att konsumenter gärna söker 
information om produkter som de är intresserad av både innan och under tiden de handlar. 
Författarna menar att det därför blir nödvändigt att i framtiden ha detta i åtanke i den 
fysiska butiken och bygga enklare och bättre sätt för kunden till att göra detta. 
Fortsättningsvis eftersom kunden har, som författarna uttrycker det, ständigt “butiken i sin 
ficka” och tillgång till en ofantlig mängd information om produkter och varor, blir det 
därmed även nödvändigt med utbildad personal eftersom kunderna blir mer kunniga 
(Fredriksson, et al. 2017). 	

Att ha kunders beteenden i beaktning och sätta dess behov i fokus blir därmed viktigt 
för företag inom detaljhandeln. Martin Moström i Handelsrådets forskningsrapport 
Framtidens fysiska butik: digitalisering, upplevelser och hållbarhet (2018, s. 33) i 
avsnittet Den uppkollade människans krav på den fysiska butiken säger “Trots att vi 
känner till människans alla egenheter och speciella behov tenderar de tekniska lösningarna 
att sätta teknik och kostnadsbesparingar och inte människans behov i centrum.” Moström 
menar att många detaljhandelsföretag försöker möta digitaliseringens utveckling och 
köper in tekniska lösningar som kanske förenklar för företaget kortsiktigt, men i längden 
inte löser något behov som efterfrågas av kunden och kan därmed istället bli en dyrare 
investering om man jämför med utfallet (Johansson, 2018). Fortsättningsvis i två studier 
som tittar på konsumentens anknytningar till butiksupplevelser har författarna bland 
annat upptäckt att trots företagare införlivat mer digital teknik i sin verksamhet, har 
konsumenterna betonat vikten med mer personlig service. Dessa studier utfördes av 
Kristina Bäckström och Ulf Johansson år 2006 respektive 2017, vars den sistnämnda 
utfördes som en replik av den förstnämnda. I dessa två studier ville de studera och jämföra 
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erfarenheter och anknytningar till en “in-store experience” bland både kunden och 
detaljisten. Båda studierna utfördes via en case study där författarna använde sig av en 
Critical Incident Technique (CIT). Resultatet visade att trots detaljisterna började använda 
mer avancerade tekniker till att skapa en god kundupplevelse i butik, föredrog kunderna 
till en större utsträckning personlig service, ett brett utbud av varor och en god planering 
av butikens utformning (Bäckström & Johansson., 2006). Studien som utfördes tio år 
senare för att jämföra och se om det blivit någon skillnad till anknytningar, visade även den 
att kunderna till en stor utsträckning betonade vikten med personlig service och en god 
planering av butiken, före avancerad teknologi. “Consumers’ descriptions thus point at the 
importance for retailers to devote further attention not only to enhancing salespeople’s 
competence (e.g. in terms of their product knowledge, their ability to provide useful 
advices) but also to improving the quality of the personal interaction between salespeople 
and personnel.” (Bäckström & Johansson, 2017). Författarna uppmanar sedan i slutet av 
studien till att i framtiden utföra mer forskning om hur teknologiska lösningar kan 
användas till att skapa en bättre upplevelse i den fysiska butiken. 	

2.3 Digitaliseringens effekt på kundrelationer 
För att förstår vad en kundrelation är kan det vara bra att först förstå vad delen relation i 
kundrelation står för. Enligt Grönroos (2015) kan en relation mellan företag och en kund 
vara som ett resultat av bindningar som exempelvis geografiska eller tekniska skäl. Vidare 
nämner Grönroos (2015) även att det bygger på en känslomässig koppling till relationen 
och att kunden oftast är den som avgör om en relation har etablerats eller ej. 
Fortsättningsvis menar Grönroos (2015) att det handlar om lojalitet från båda sidor och att 
relationen bör te sig som en “win-win situation” där båda parter tjänar på det, eller 
upplever att de tjänar på det mer än genom något annat. 	

Intresset för att studera relationen mellan kunder och företag började växa fram under 
slutet på 1960-talet då det började bli en hårdare konkurrens mellan verksamheter 
(Gummerson, 2014). Tidigare under den industriella revolutionen fokuserade leverantörer 
på att producera billigare produkter som kunde säljas för ett billigare pris och sedan spridas 
med hjälp av en massmarknadsföring. Vidare med att konkurrensen mellan industrier 
ökade började även kunderna att efterfråga en ny typ av relation mellan kunder och företag. 
Företagare började därmed inse att de behövde gå ifrån de produkt-centrerade tänket som 
varit till ett mer kund-centrerat tänk (Xu et al, 2002., Daif et al, 2018). Detta skulle leda till 
vad Gummerson (2014) väljer att kalla ett paradigmskifte där en ny typ av 
marknadsföringsstrategi växte fram, relationsmarknadsföring (RM). Fortsättningsvis till 
en följd av den nya marknadsföringsstrategin och den fortsatta evolutionen av ny teknologi 
skulle detta i sin tur ligga till grund för vad som skulle komma till att bli Customer 
Relationship Management (Payne & Frown, 2006).	

2.3.1 Digitalisering och customer relationship managements utveckling 
Kundvård eller customer relationship management även förkortat CRM är ett brett 
forskningsområde vars definition länge kritiserats och omformulerats bland akademiska 
forskare (Payen & Frown, 2005, 2006; Daif et al, 2018). Genom åren har ett flertaligt 
försökt till att definiera CRM och att skapa olika ramverk för det konstruerats. Några 
studier har däremot visat på misslyckanden vid tillämpning av vissa ramverk inom 
verksamheter. Detta kan vara som ett resultat av att företag har haft en alltför ofullständig 



 

 8 

förståelse för vad CRM är, vilket i sin tur även kan vara en av anledningarna varför forskare 
fortsatt försöka definiera det (Nguyen, 2007). Orenga-Roglá and Chalmeta (2016) menar 
att CRM har granskats utifrån fem olika perspektiv och att det därför uppstått flera 
definitioner av det. “CRM has been conceptualised from five different viewpoints: (1) 
Process, (2) Strategy, (3) Philosophy, (4) Capability, and/or (5) Technological tools” 
(Orenga-Roglá and Chalmeta, 2016, s. 1). På ett övergripande sätt kan CRM uttryckas som 
en arbetsstrategi vars mål är att skapa och bibehålla lönsamma relationer mellan kunder 
och verksamheter under en längre period. På hemsidan AlltomCRM (u.å.) menar de dock 
att det i grund och botten är en filosofi. Att om ett företag tar väl hand om en kund, kommer 
den mest troligt tillbaka och i bästa fall även sprider ordet för andra potentiella kunder. 
Vidare menar de att kunden är den som bestämmer var hen vill handla och att om pris och 
kvalitet upplevs vara likvärdigt mellan konkurrerande verksamheter, kommer kunden att 
välja den som upplevs “bäst” och där relationen är starkast (alltomcrm, u.å.). 	

I det traditionella ramverket för CRM ansågs konsumenten som att ha en passiv roll 
gentemot verksamheter som enbart genererade värde genom konsumtion och ett visat 
kundbeteende. Med hjälp av teknologin kunde företag lättare samla in information om sina 
kunder för att sedan använda denna information till att bygga kundrelationer med varje 
enskild kund. För att personalisera erbjudanden och möta kundens behov började företag 
bland annat på ett datoriserat sätt samla in information om sina kunders köpbeteenden i 
form av kunddatabaser. På detta sätt kunde företag generera data om varje individuell 
kund för att maximera relationen så mycket som möjligt med hen (Xu et al, 2002; 
Malthouse et al, 2013). Tittar en på definitioner av CRM så definierar Payne and Frow 
(2005, s. 168) CRM som “...a strategic approach that is concerned with creating improved 
shareholder value through the development of appropriate relationships with key 
customers and customer segments.” Vidare förklarar Xu et al. (2002) CRM som ett 
arbetssätt till att bevara de kunder som utgör bäst vinning och att samtidigt dra ner 
kostnaderna. “Basically, CRM is a notion regarding how an organization can keep their 
most profitable customers and at the same time reduce the costs; increase the values of 
interaction to consequently maximize the profits.” (Xu et al, 2002, s. 443). Chang et al. 
(2014, s. 146) refererar till E.W.T. Ngai et al. (2009) och förklarar “CRM is a set of processes 
enabling systems to support a business strategy. It is comprised of four major dimensions, 
including customer identification, attraction, retention, and development of lifetime value 
based on serving customers better and developing sustainable relationships”. Chang et al. 
(2014) fortsätter och förklarar att om företag skapar relationer med kunder under en längre 
tid kan det i sin tur skapa lojala kunder och menar att företagen bör ta vara på dessa 
relationer, lära sig av dem, för att kunna skapa ett värde som i sin tur kan konkurrera mot 
andra. Orenga-Roglá and Chalmeta (2016) förklarar att det är nödvändigt att inte bara se 
CRM som en teknologi, men som ett tillvägagångsätt att koppa ihop de olika systemen av 
front office och back office, det vill säga försäljare, kundservice med finansiering och 
kunddatabaser, genom att tillämpa tekniska och funktionella komponenter. Med andra ord 
kräver det en balans mellan olika komponenter såsom teknik, process och människor 
(Orenga-Roglá and Chalmeta, 2016).	

Tittar en på senare utvecklingar av CRM, social CRM, menar Malthouse et al (2013) att 
kunden idag är en mer aktiv medskapare i relationen mellan kund och företag. Att kunden 
har fått möjligheten att engagera sig med företag på ett nytt sätt tack vare sociala medier. 
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Detta menar även Wang and Kim (2017, s. 17) och förklarar social CRM med att referera 
till Trainor et al (2012) som definierar social CRM som “the integration of traditional 
customer-facing activities, including processes, systems, and technologies with emergent 
social media applications to engage customers in collaborative conversations and enhance 
customer relationships”. Fortsättningsvis hänvisar de till Paul Greenberg (2010) och menar 
att “Social CRM is not a replacement for traditional CRM but instead is an extension that 
incorporates the social functions, processes, and capabilities that address firm–customer 
interaction as well as customer–customer interaction” (Wang and Kim, 2017). 	

Den fortsatta evolutionen av teknologi och utvecklingen av web 2.0 har alltså erbjudit 
kunder till att kunna ta del av en ofantlig stor mängd information, men också fått 
möjligheten till att skapa, kommentera och sprida informationen (Orenga-Roglá and 
Chalmeta, 2016; Malthouse et al, 2013; Faase et al, 2011). Detta menar Orenga-Roglá and 
Chalmeta (2016) är en revolution som styrts av kunderna och inte företagen, varav 
kunderna som rör sig i dessa sociala sammanhang även har börjat förvänta sig att företagen 
också ska röra sig. I det traditionella CRM, när kunden ansågs vara mer passiv, tenderade 
kommunikationen och relationen att vara mer ensidig, men med social CRM har företag 
fått möjligheten att skapa en två-vägs-kommunikation och interaktion mellan kunder och 
företag, vilket kan resultera i ett ömsesidigt värde. (Faase et al, 2011). Faase et al (2011) ger 
bland annat ett exempel att ett företag kan dela information till sina kunder på sociala 
medier, och kan i sin tur få tillbaka värdefull information via kundernas kommentarer.	
Dock kan informationen som sprids såklart även vara av det negativ slaget vilket kan skada 
företagen, samtidigt som det öppnar upp möjligheten för att lyssna och engagera sig med 
sina kunder (Malthouse et al, 2013). Vidare menar Orenga-Roglá and Chalmeta (2016) att 
även mängden information fortsätter att växa vilket kan bli svårt för företag att hantera och 
analysera om de inte har ett bra system för det såsom big datateknologier. Det kan alltså 
vara svårt att implementera och ta vara på ett sådant kundengagemang om ett företag inte 
har en kundhantering som redan använder sig av CRM (Orenga-Roglá and Chalmeta, 
2016). 	

2.3.2 Forskning inom CRM med fokus på detaljhandeln 
Eftersom CRM är ett stort forskningsområde som har intresserat forskare under flera år 
finns det en omfattande mängd forskning och studier som undersöker de olika delarna av 
det. Till exempel finns det studier som har studerat tillämpningar på hur företag kan 
inkorporera CRM in i sina företag. Det finns även studier som utvärderar de olika system 
och komponenter, såsom teknologier och processer, av CRM och dess potential. 
Fortsättningsvis eftersom teknik ständigt förnyas och utvecklas finner en även studier med 
försök till att uppdatera och förnya CRM och dess ramverk till att vara mer aktuell med 
dagens informationssamhällen, exempel såsom social CRM. Däremot har det visat sig 
finnas begränsningar med avseende för den forskning som bedrivs inom CRM och av det 
specifika området för detaljhandeln. Följande sammanfattas dock två exempel som 
författaren hittat med avseende för detta område.  	

 I det första exemplet av Verhoef et al (2010) i deras studie CRM in Data-Rich 
Multichannel Retailing Environments: A Review and Future Research Directions 
granskar författarna den omfattande litteraturen om CRM, med ett särskilt fokus på 
detaljhandel. Författarna diskuterar i sin text hur företagare kan samla in och analysera 
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kunddata. Vidare diskuterar de även befintlig kunskap om tillämpning av CRM och 
företagsvärde. Författarna ger även en översikt på metoder som kan förutspå responser och 
beteenden från kunder över tid.  

Vidare i det andra exempelet Unlocking the transformative potential of customer data 
in retailing. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research av 
Saarijärvi et al (2016) studerar författarna potentialen för omvänd användning av 
kunddata inom detaljhandeln. Författarna menar att ramverken för CRM oftast är väldigt 
ensidiga och gynnar företagen mer än vad det gynnar kunderna. Saarijärvi et al (2016) ville 
därför studera den transformativa potentialen för omvänd användning av kunddata. Detta 
genom att studera hur kunddata som samlats in från en livsmedelsbutik och som sedan 
omvandlas till information som gynnar kunden, istället för detaljisten, togs emot av 
kunderna. Det resultatet som Saarijärvi et al (2016) fick efter att ha analyserat anonyma 
återkopplingar från kunder kunde kategoriseras till fem teman, som alla tydde på ett 
välbefinnande resultat hos kunden.  

2.4 Sammanfattning av relaterad forskning  
Genom denna relaterade forskningen har författaren gått igenom och visat hur 
detaljhandeln, som består av både dagligvaruhandeln och sällanköpshandel, kan på olika 
sätt påverkas av digitaliseringen. Dels att detaljister kan bidra till digitaliseringen genom 
att införskaffa mer teknologi till sina företag, men även att detaljister kan bli driven av den 
eftersom en stor del av kunderna använder sig av mer digital teknik och ställer därmed nya 
typer av krav på dem. Författaren har vidare även visat att kunden är en central del av 
handeln som därmed även har ett stort inflytande på detaljhandeln och på hur 
kundrelationer kan etableras. Avslutningsvis har även författaren presenterat ett av flera 
forskningsområden kopplat till kundrelationer. Författaren har bland annat presenterat 
CRM uppkomst och dess utveckling. Fortsättningsvis har även författaren påvisat att bland 
den omfattande mängden forskning inom CRM finns det däremot en begränsning med 
avseende för området av just denna studie.  

Författaren har alltså gått igenom begrepp och forskning som är relaterade till syftet av 
studien och som kommer vara bidragande till att kunna hjälpa författaren att skapa en 
rikare förståelse vid analysen till att besvara forskningsfrågan. 
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3. Metod 
Eftersom denna studie hade som syfte att skapa en rikare förståelse för den digitala 
teknikens betydelse för hantering av kundrelationer i detaljhandeln, var det för denna 
studie viktigt att ta reda på åsikter och perspektiv gällande ämnet. Författaren ville med 
andra ord ta del av respektive respondents tankar och erfarenheter och valde därför att 
använda sig av en kvalitativ semi-strukturerad intervju som metod. Detta för att den 
kvalitativa forskningsmetoden bland annat tillåter forskare att ta del av och återge 
deltagarnas åsikter och synsätt. Den kvalitativ forskning kan alltså hjälpa till med att måla 
upp en förståelse för hur människor lever, som i sin tur kan styrka eller motsäga de 
forskarna studerar (Yin, 2011). Vidare möjliggör semistrukturerade intervjuer intervjuaren 
att ställa samma typ av frågor till respektive respondent med utrymme för vidareutveckling 
i form av uppföljningsfrågor (Preece et al., 2015).	

I detta kapitel kommer en utförlig beskrivning av den valda metoden att sammanfattas. 
Fortsättningsvis sammanfattas urvalet av respondenter, planering och genomförande av 
intervjuer samt caset av studien. Vidare beskrivs processen för bearbetning av den 
insamlade datan. Avslutningsvis reflekteras och kritiseras den valda metoden i form av 
metodkritik och avslutas genom att lyfta forskningsetik. 	

3.1 Semi-strukturerad intervju 
Enligt Alvehus (2013, s. 83) är semi-strukturerade intervjuer en av de vanligaste 
intervjuformerna inom kvalitativ forskning. Denna intervjuform ter sig som ett mellanting 
mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer som möjliggör för intervjuaren att utgå 
från ett enklare manus med öppna frågor eller bredare teman rörande ämnet (Preece et al, 
2015., Alvehus, 2013). Följaktligen ger det dessutom utrymme åt varje individuellt 
intervjuobjekt att utveckla så mycket som de själva vill kring ämnet och frågeställningarna. 
Vilket kan i sin tur möjliggöra för intervjuaren att ta del av insikter kring ämnet som inte 
noterats tidigare. Alvehus (2013, s. 84) lyfter att det därmed är viktigt för intervjuaren att 
aktivt lyssna på de intervjuobjekten säger och sedan om nödvändigt följa upp med 
uppföljningsfrågor. Intervjuaren kan alltså föra intervjun vidare i form av en slags öppen 
dialog, men samtidigt föra intervjun tillbaka ifall intervjuaren anser att intervjun har tagit 
en fel vändning (Yin, 2011).   

3.2 Urval 
Baserat på syftet och val av metod för denna studie, sattes därmed ett mål av att 
undersökningen skulle ske på tio ägaredrivna bolag inom detaljhandeln. Detta för att 
avgränsa arbetet, men för att ändå skapa utrymme till att kunna samla tillräckligt med 
material för att föra en så god analys som möjligt. Dessa intervjuobjekt blev selekterade i 
följd därav ett avsiktligt urval. Detta för att enligt Yin (2011, s. 93) är ett urval som möjliggör 
till att välja de respondenter vars roll anser vara mest relevant till för att bidra med rikligt 
med data, men också för att ge det bredaste intervallet av perspektiv och information givet 
ämnet av studien. Fortsättningsvis eftersom deltagarna som valdes ut till att delta i denna 
studien endast skulle bestå av ägare av ägaredrivna bolag kan en påstå att det blev ett 
homegent urval. Vilket betyder att undersökningen sker på samma typ av intervjupersoner. 
Samtidigt skulle en även kunna påstå att det var ett heterogent urval eftersom de som blev 
valda blev handplockade på grund av sina olikheter av genre av bolag. Detta menar Alvehus 
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(2013, s. 69) kan ge en bredare nyansrikedom och bidra till en bredare insikt av fenomen 
som studeras.	

Urvalet framställdes i sin tur genom att skapa en lista med ägaredrivna bolag från olika 
genre med stöd av en kontaktperson insatt i lokal handel.  	

3.3 Planering och genomförande av intervju 
Förfrågningar om medverkan genomfördes via mejl, telefon eller via ett besök på företaget. 
Ibland även med hjälp av en kombination av två av tillvägagångssätten. Vid 
förfrågningarna informerades de potentiella respondenterna om syftet av studien samt att 
intervjun skulle spelas in. Detta för att förbereda de potentiella respondenterna på de 
förväntningarna som fanns, men där de även informerades att informationen så klart skulle 
hållas anonymt och endast användas för att underlätta arbetet i ett senare stadie. 	

Samtliga intervjuer skedde på respektives arbetsplats, med undantag för en av 
intervjuerna som skedde på ett kafé som respondenten själv valt ut. Intervjuerna skedde 
således på platser som de själva ansåg som passande, för att tillse att respondenterna kunde 
känna sig trygga genom att befinna sig i en bekant och inte främmande miljö. Detta för att 
undvika att respondenterna skulle känna sig stressade av en obekant miljö eller omgivning, 
för att dessutom undvika att intervjun skulle påverkas på något negativt sätt i form av 
exempelvis ofullständiga svar. Innan intervjutillfällena ägde rum, framtogs en 
intervjuguide i form av ett frågebatteri (se bilaga 1) med teman för vad som skulle tas upp 
under intervjuerna för att se till att undersökningen tog upp och utredde syftet med 
studien. Dessa teman var kundrelationer, digital teknik och framtid. Fortsättningsvis 
utifrån de temana med huvudsak av att undersökas, formulerades frågeställningar med 
främst öppna frågor. Detta för att intervjuaren skulle ha något att utgå ifrån, för att försäkra 
att samma typer av frågor ställdes till respektive respondent, men där möjligheten för att 
vidareutveckla frågor samt svar fanns.  

Datan samlades sedan in vid samtliga intervjuer med hjälp av två enheter, en dator och 
en mobil. Detta för att dels kunna rikta en mikrofon åt både intervjuobjektet och 
intervjuaren samt för att försäkra att ifall en av inspelningarna skulle vara dålig eller gå 
förlorad, så fanns det en säkerhetskopia. Utöver inspelning fanns det ingen annan typ av 
dokumentation, som exempelvis anteckningar. Detta för att rikta all fokus på 
intervjuobjektet och lyssna in på vad som sas och för att inte distrahera respondenten eller 
få den att känna sig obekväm med vad som antecknades. Detta kan dock argumenteras för 
att det fulla fokuset eller det faktum att intervjun spelades in med hjälp av två enheter kan 
ha påverkat intervjuobjektet på samma negativa sätt. Fortsättningsvis skickades inte 
frågeställningarna ut i förväg till någon av respondenterna, för att bland annat undvika 
eventuella förskönade svar vid det faktiska intervjutillfället.	

Intervjuerna öppnades samtliga gånger av att intervjuaren förklarade återigen syftet för 
respondenterna. Vidare informerades intervjuobjekten om att samtalet skulle spelas in, 
men att informationen som erhölls inte skulle användas till något annat utöver arbetet. 
Utan endast användas som ett medel till att underlätta arbetet vid ett senare tillfälle och att 
allting skulle hållas anonymt. Intervjuerna fortskred sedan med vad som kan likna med 
trattekniken som enligt Hartman (2004, s. 281) öppnar en intervju med allmänna frågor 
kring ämnet för att sedan smalna av och precisera frågorna för att sätta den som blir 
intervjuad i rätt stämning. Till exempel öppnade författaren av denna studie upp 
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intervjuerna med att respondenterna fick börja med att berätta om sin verksamhet. Vidare 
ställdes generella frågor om kundrelationer, vad det menades för dem och hur en kan bygga 
sådana relationer, för att senare även fråga om någon digital teknik användes för att skapa 
god kundrelation. Detta för att inte antyda i förväg att någon digital teknik används och för 
att ta del av respondenternas åsikter om god kundrelation. Avslutningsvis avslutades alla 
intervjuer genom att öppna upp för diskussion för att tillåta respektive respondent till att 
tillägga tankar eller funderingar om de kände att det var nödvändigt. 	

3.4 Case 
Av de tio företag som valdes ut blev det endast sju stycken som tackade ja till att delta i 
undersökningen. Vid intervjutillfällena genomfördes intervjuerna generellt med en 
delägare eller ägare förutom vid två undantag då vid ett av intervjutillfällen även en 
marknadsföringsansvarig satt med och vid det andra tillfället en ytterligare delägare. 
	
Intervju Kod Roll Genre Längd för 

intervju 
1 Maria Delägare Mode 32:38 min 
2 Anders Ägare Leksaker 1:10:12 min 
3 Linus Delägare Spel 1:05:26 min 
4 Sara Ägare Hantverk, mode 1:23:31 min 
5 Lisa, 

Jessica 
Ägare, 
marknadsföringsansvarig 

Mode 54:55 min 

6 Amanda Ägare Underkläder 1:10:32 min 
7 Petra, 

Olivia 
Delägare, delägare Hantverk, mode 52:10 min 

Tabell 1: Tabell med sammanställning av respondenter, deras kod, roll, genre och längd 
för intervju. 

3.5 Bearbetning av data 
Databehandlingen och analysen av denna studie utfördes med hjälp av kodning och 
tolkning. Den genomsnittliga tiden för de olika intervjuerna var 61 minuter. När hälften av 
intervjuerna var genomförda påbörjades därför transkriberingsarbetet parallellt med de 
sista intervjuerna. Detta för att underlätta arbetet senare samt för att vara produktiv under 
hela skrivperioden av examinationsarbetet. I Preece et al (2015) nämner författarna att 
transkribera inspelade intervjuer kan vara både tidskrävande och påfrestande och att det 
därför kan vara värt att överväga ifall hela intervjun ska transkriberas eller bara några delar 
av den. I detta fall fattades beslutet att hela intervjuerna skulle transkriberas, med 
undantag för de delar när intervjuerna vidareutvecklar en eventuell fråga eller delar med 
sig av egna erfarenheter i den öppna diskussionen som skedde efter den huvudsakliga 
intervjun var genomförd. Detta med anledning av att det inte är intervjuarens erfarenheter 
denna studie vill ta del av utan respondenternas.	

Fortsättningsvis när väl samtliga intervjuer var transkriberade påbörjade författaren att 
bilda en övergripande uppfattning av den insamlade datan för att senare organisera och 
sortera ut den data som var mest relevant för forskningsfrågan och syftet med studien 
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(Preece et al., 2015, Hartman., 2004). Detta kallar Hartman (2004, s. 287) för kodning och 
sker i två steg där forskaren först letar efter begrepp bland textmassan för i sin tur skapa 
kategorier av dessa som senare ska underlätta vid tolkning av arbetet. Preece et al (2015) 
menar att i vissa fall kan även mönster upptäckas redan under de själva tillfällena då datan 
samlas in, men att det då är viktigt att bekräfta dessa mönster för att undvika att analysen 
blir partisk. Vidare beskriver Preece et al (2015) tre olika sätt att analysera kvalitativa data: 
identifying recurring patterns and themes, categorizing data och analyzing critical 
incidents (s. 291). I denna studie utfördes till huvudsak en tematisk analys genom att 
identifiera återkommande mönster eller teman i den insamlade datan. Detta utfördes 
sedan med en kombination av att kategorisera datan med hjälp av vad som kan likna ett 
kategoriseringsschema. Vilka kategorier som utgör ett sådant schema kan enligt Preece et 
al (2015) många gånger bestämmas baserat på de mål som forskaren har med studien. 
Vidare förklarar Preece et al (2015) att det är viktigt att när en konstruerar dessa kategorier, 
att kategorierna inte överlappar varandra och att sedan bestämma vilken grad av 
detaljrikhet de olika kategorierna ska omfatta. Exempelvis om datan ska kategoriseras 
ordagrant eller på styckes nivå. 	

När den övergripande uppfattning av den insamlade datan hade formats kunde 
författaren identifiera ett återkommande mönster. Författaren antecknade dessa mönster 
på ett papper. Vidare framställdes ett kategoriseringsschema med förbestämda kategorier 
baserat på syftet för studien 0ch de mönster som noterats efter den första granskningen av 
datan genomförts. Författaren tog sedan hjälp av ett datoriserat verktyg till att färgkoda 
datan efter dessa kategorier som sedan på ett enkelt sätt kunde organiseras för tolkning. 
Dessa huvudkategorier var kundrelationer, digital teknik och engagemang. Vidare som ett 
extra steg i databehandlingen och efter att en mer fördjupad uppfattning av datan formats 
valde författaren att formulera teman baserat på den kategoriserade datan. Detta för att 
kunna ge en mer nyanserad beskrivning av den insamlade datan i resultatet. Dessa teman 
var respondenternas åsikt och metoder för att skapa god kundrelation, sätt att skapa 
ytterligare värde för kunden och digital teknik och dess användning i detaljhandeln.	

Fortsättningsvis eftersom den insamlade datan från denna studie var omfattande och 
för att försäkra respondenterna som deltagit sin anonymitet, kan citat ha omformulerats 
för att undvika namn på företag. Fortsättningsvis ställdes inga frågor som exempelvis ålder, 
eller kön och presenteras därför inte heller i datan. Författaren valde även att korta ner 
citaten genom att inte skriva ut tänkeord som *eh*, men som även i vissa fall har kortats 
ner genom att plocka ut delar av citaten och är då markerade med (...).  
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Begrepp Kategori Huvudkategori 
- “Egentligen så är det 

viktigaste är ju service, det 
är om man tänker. Vi 

brukar tänka så här, hur 
vill jag själv bli bemött 

liksom.”	
- “Vi försöker jobba med en 
service där vi verkligen är 

tre i butiken så att alla kan 
få den hjälp dom behöver”	
	

Personlig service Kundrelation 

- “Ja men det är ju att man 
måste ju vara lyhörd, man 
måste ju lyssna på vad är 
det dom vill ha och sen att 

finnas där.”	
- “Och det innebär ju helt 
andra saker att man måste 
liksom lyssna på kunden, 
för det är ju kunden som vi 
följer.”	

Lyhörd 	

- “Se kunden, ge den god 
service, informera och att 

vi faktiskt har tid och att vi 
ser människan.”	

- “Alltså framförallt att 
kunden är sedd, att dom 

kan komma in och känna 
sig sedd och att dom kan få 

svar på sina frågor.”	
 

	

Se kunden 	

Tabell	 2:	 Tabell	 med	 exempel	 på	 hur	 den	 insamlade	 datan	 kategoriserats	 under	
analysen.		

3.6 Metodkritik 
Trots att kvalitativa metoden har en rad olika fördelar till sig har den även ett par nackdelar 
som bör tas i beaktning innan val av användning. För det första som Preece et al (2015) 
nämner kan den kvalitativa intervjun vara väldigt tidskrävande. Till exempel kan den 
mängden data som denna metod möjliggör för forskaren att samla in ta väldigt lång tid att 
bearbeta. Vidare kan även tiden för respondenterna vara begränsad och vart intervjun äger 
rum kan även påverka den som intervjuas och är därmed viktigt att ha i åtanke vid 
planering av intervjun. Fortsättningsvis eftersom respondenternas tid kan vara begränsad, 
både vad gäller hur länge eller hur många gånger en respondent aktivt kan delta, bör även 
den som utför intervjun vara kunnig till att föra en intervju för att försäkra att den 
genomförs på rätt sätt. En ytterligare viktig faktor att ha i beaktning är att den som 
intervjuas kan påverkas på olika sätt och därmed ge ofullständiga svar eller svar som 
respondenten tror intervjuaren vill ha (Preece et al, 2015). Hartman (2004) lyfter även i 
sin bok problematik med val av urval. Att i jämförelse med kvantitativ metod studerar den 
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kvalitativa metoden ofta färre respondenter och att det därmed kan riskeras att ge ett skevt 
resultat eller att det ger för lite kunskap om det forskaren studerar.	

3.7 Forskningsetik 
Som nämnt i genomförandet av studien vidtogs vissa åtgärder för att möta de fyra 
forskningsetiska principer som består av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Exempelvis har författaren bland annat innan 
varje intervju informerat samtliga respondenterna om syftet av studien och att det vid 
själva intervjutillfället uppskattades ifall samtalet fick spelas in. Efter att de potentiella 
respondenterna informerats och gett sitt samtycke till att delta i studien bokades ett 
intervjutillfälle in. Vidare inleddes även varje intervju med att intervjuaren berättade om 
syftet med studien, och att samtalet skulle spelas in för att försäkra att respondenterna 
fortfarande gav sitt samtycke till detta. Vidare förklarades även att materialet inte skulle 
användas på något annat sätt utanför arbetet utan enbart användas för att underlätta 
arbetet senare i arbetsprocessen. Avslutningsvis informerades även samtliga om att ifall 
dom ej skulle vilja fortsätta deras medverkan så skulle detta vara ok då varje respondent 
skulle kategoriserade med hjälp av ett pseudonym framtaget av författaren och som endast 
författaren av denna text vet om (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Resultat 
I det här kapitlet kommer resultatet av denna studie presenteras baserat på de teman som 
formulerades efter att den tematiska analysen genomförts. För att kunna förstå och sedan 
analysera vilken roll digital teknik spelar vid hantering av kundrelationer i dagens 
detaljhandel blir det därmed viktigt att förstå vad kundrelationer menas för respektive 
respondent. Vidare blir det även viktigt att veta hur detaljisterna försöker uppnå god 
kundrelation för att avslutningsvis se vilken typ av digital teknik som används för att skapa 
goda kundrelationer, hur det används och varför. I detta kapitel kommer därför datan som 
samlats in och bearbetats, presenteras i form av ett resultat, där teman sammanfattas med 
underkategorier. Dessa teman som nämnts i kapitlet metod är: respondenternas åsikt och 
metoder för att skapa god kundrelation, sätt att skapa ytterligare värde för kunden och 
digital teknik och dess användning i detaljhandeln och kommer därmed utgöra strukturen 
för detta kapitel. 	

4.1 Respondenternas åsikt och metod för att skapa god 
kundrelation 
När frågor rörande kundrelationer ställdes till respektive respondent upptäcktes några 
återkommande begrepp och resonemang vid den tematiska analysen till att beskriva god 
kundrelation. Dessa begrepp var personlig service, lyhörd, se kunden och läsa av kunden. 
Hur respondenterna jobbar för att uppnå dessa kunde i vissa fall likna varandra medan det 
andra fall kunde urskilja sig en aning. Ett par av respondenterna kunde även uttrycka två 
av dessa begrepp för att beskriva en god kundrelation. Nedan sammanfattas dessa olika 
begrepp i underkategorier, där författaren dock valt att slå ihop begreppen se kunden och 
läsa av kunden till en gemensam kategori därför att de båda liknade varandra i 
resonemangen.	

4.1.1 Personlig service 
En viktig del som kunde identifieras när samtliga respondenter ställdes inför frågan vad 
kundrelationer menas för deras verksamhet var bland annat att ge en personlig service. Sex 
av sju respondenter uttryckte sig under intervjuerna att antingen vara personlig, ge service 
eller ge personlig service var en viktig faktor till god kundrelation. 	

Till exempel uttryckte Linus att personlig service är jätteviktigt och att man ska bemöta 
kunder såsom man själv vill bli bemött. Linus fortsätter och menar för att till exempel 
överleva mot de stora jättarna som Amazon som har ett stort utbud med billiga priser måste 
detaljister erbjuda något som dessa typer av företag inte har och detta menar Linus är 
personlig service. 	

Vidare i intervjun berättar även Linus att de inte vill försöka sälja på kunden något utan 
istället finnas där för kunden som en guide och som ett hjälp i deras sökande. Vilket både 
Sara och Lisa, men även Amanda och Maria också lyfter i deras intervjuer. Vidare berättar 
Linus även att de haft som en grundversion redan från början att underlätta för varje kund 
vid bland annat reklamationer eller andra problem. Något som även Sara och Lisa nämner 
i respektives intervju. Linus fortsätter och säger i sin intervju att de kostar på sig den 
summan för att hjälpa sina kunder och menar att en nöjd kund kommer alltid tillbaka och 
blir i sin tur en vinst i längden. 	
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“...Och vi brukar säga det att en missnöjd kund som blir nöjd är den bästa kunden du kan 
ha. För den berättar för alla.” - Linus	
	
Sara förklarar i sin intervju att många som kommer in i butiken är någon som en i första 
hand inte har en affär med, utan kan exempelvis istället vara någon som kommer in och 
bara vill prata av sig. Sara fortsätter och menar att hon anser att trots detta, är det viktigt 
med de personliga och att vara schysst samt att hjälpa till oavsett vad kunden behöver hjälp 
med för att skapa goda kundrelationer. 	

I Lisas och Jessicas intervju berättar Jessica att utöver de personliga tror hon att just 
deras kunder uppskattar att de är lättsamma och ärlig mot sina kunder. Vidare menar även 
Jessica att jargongen och atmosfären i butiken gör att deras kunder får möjligheten att 
känna sig som hemma vilket är något som deras kunder också uppskattar trodde hon. 	

Amanda förklarar att god kundrelation för dem är att deras kunder ska känna att när de 
går därifrån har de rätt sak i påsen. Att det är helt okej att inte vilja ha hjälp, men att kunder 
vågar be om hjälp och även vågar ta emot råd om det behövs. 	
	
“Men för oss är det ju viktigt att när man går ut härifrån att, men gud så nöjd jag är och 
att jag verkligen fick den hjälp jag behövde och att jag kanske vågade prova något som 
jag inte hade tänkt och det blev så mycket bättre och att man känner att nästa gång som 
jag behöver något så kommer jag att gå tillbaka hit.” - Amanda 	
	
Maria för liknande resonemang och menar att kundrelationer kan bli väldigt intima 
eftersom varje individ har olika behov och att som personal måste utgå ifrån detta. Att en 
bygger ett förtroende hos kunden med att kunna ge personliga råd.	
	
“...Så den kundrelation som vi får med våra kunder på det viset är ju att dom får ju ett 
jättestort förtroende för oss när dom ser skillnaden från kanske det dom är vana att gå i, 
till att vi säger att det här ska du plocka fram för det här är ju ditt bästa på din kropp.”- 
Maria 	
	
Petra menar i Olivia och Petras intervju att kunder köper av företag de gillar och att de 
personliga relationerna är därför viktiga. Detta menar hon för att de möjliggör att kunderna 
verkligen kan få se ens vision, vad företaget kan och att företaget älskar det de jobbar med.  	

4.1.2 Lyhörd 
En annan viktig faktor som kunde identifieras bland respondenterna var att vara lyhörd 
mot sina kunder och att möta behov. Tre av respondenterna som uttryckligen nämnde detta 
var Anders, Jessica och Petra.  	

Anders uttrycker att en god kundrelation är att alltid lyssna på vad kunden har att säga. 
Anders fortsätter och menar att det är jätteviktigt att lyssna vad kunden efterfrågar, vilka 
behov eller problem de har eftersom kunden oftast uppsöker en butik av en anledning och 
säger väldigt bra saker.	
	
“En god kundrelation det är att en, som vi tycker, är att en kund får det dom behöver och 
kanske, många gånger när man pratar med och träffar förväntningar, men på något sätt 
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så handlar det väl mer om att säkerhetsställa att dom får det dom verkligen behöver.” - 
Anders 	
	
Petra men även Jessica lyfter också detta i deras intervjuer och menar att det är viktigt att 
kommunicera med kunderna för att finnas där, möta behov och få kunden att känna sig 
involverad.	
	
“Ja men det är ju att man måste ju vara lyhörd, man måste ju lyssna på vad är det dom 
vill ha och sen att finnas där.” - Petra 	
	
“...Så jag tror att det är något som folk känner sig, att dom får känna sig involverade, ja 
men sedda och hörda.” - Jessica 	

4.1.3 Se och läsa av kunden 
En ytterligare viktig faktor som kunde identifieras bland respondenterna som viktigt för 
god kundrelation var att se och läsa av kunden. Detta nämnde fyra av sju stycken 
respondenter i sina intervjuer. 	

Amanda uttrycker att det är viktigt att läsa av sina kunder och att kunna känna av 
kunden, för att möta deras behov på bästa möjliga och mest positiva sätt. Amanda berättar 
också att det är viktigt att ha respekt för att alla är olika och att i vissa fall kan det även vara 
så att en av personalen inte går ihop med en kund och att den anställda då kan be en kollega 
hjälpa kunden istället så alla får den hjälp de behöver.	
	
“...Alltså det gäller att läsa av en sån kund. Eller är det en kund som vill veta exakt vad 
det är för material, hur man tvättar den, ja men du vet. Så det är klart att det är viktigt 
att vi är duktig på att känna av. Och det kan också vara så att vi känner att vi inte riktigt 
går ihop, att man bara nästa gång tar du henne för hon och jag connectar inte liksom. 
Att vi verkligen har respekt för att alla liksom är olika.” - Amanda 	
	
Maria och Linus lyfter också i deras intervjuer vikten med att läsa av kunden för att inte 
vara för närgången och skapa en irritation hos kunden, men också att kunna känna av och 
finnas där om hjälpen behövs. 	
	
“...För att om man då bedömer fel så kanske, man liksom håller sig mer för sig själv och 
då kanske den blir sur för att den inte får service eller tvärtom. Att man inte vill att man 
ska vara närgången liksom.” - Linus 	

4.2 Sätt att skapa ytterligare värde för kunden 
När frågan ställdes om hur de ägardrivna bolagen bygger kundrelationer och hur de i sin 
tur kan underhålla dessa uppkom det olika svar och metoder på hur de arbetar för att 
åstadkomma detta. 	

Maria, Lisa och Amanda berättade att de brukar ha modevisningar. Jessica fortsätter 
och förklarar att de även brukar ha sina egna kunder som modeller under dessa 
tillställningar och att kunderna som deltar brukar i sin tur kunna bli som ett stort 
kompisgäng. 	
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Detta påpekar även Lisa i Lisas och Jessicas intervju och att förklara att hon tror att 
kunderna uppskattar detta då det brukar vara en sådan chargång mellan kunderna redan i 
butiken. Vidare menade hon att hon trodde att få vara modell under modevisningarna får 
kunderna att känna sig ännu mer inkluderad i företaget. 	

Amanda förklarar att förutom modevisning så brukar de även ha kundkvällar, där 
kunder får anmäla sig och ta del av kvällar där olika märken kan komma in i butiken och 
hålla information om märket samt visa upp produkter. 	

Amanda och Maria har även båda en kundklubb där kunderna får bonuspoäng beroende 
på hur mycket kunden handlar och kan därmed få rabatter vid framtida köp. 	

Anders berättar att de jobbar med att försöka underlätta så mycket som möjligt för 
kunden, att det inte får bli för höga trösklar att handla eller för dyra priser. Anders 
fortsätter och berättar att de vill att det ska vara en härlig upplevelse, där företaget jobbar 
tillsammans med kunden till att skapa detta. Det här menar Anders att de försöker göra 
genom kunddatabaser, AI teknik och med tillåtelse från kunden att plocka information från 
kunden, till för att kunna underlätta och erbjuda det bästa erbjudandet, men också för att 
möta deras behov och förväntningar på bästa sätt.	
	
“...Så jag tror nästan att nischa sig och kunna behålla en bra teknik så att man har en 
bekvämlighet att det inte blir något problem för kunden eller att det blir höga trösklar att 
handla hos oss det är det viktigaste, sen att vi inte får ha fel priser det är nummer två, 
men sen att göra den hära upplevelsen ärlig, att du får någonting av oss. Om du ger 
någonting till oss så ger vi någonting tillbaka och att vi skapar relation.” - Anders 	
	
Linus berättar att de fortfarande diskuterar väldigt mycket om hur de ska underhålla och 
belöna sina trogna kunder på bäst sätt och att få kunderna att känna sig sedda. Vidare i 
intervjun berättar Linus dock att de brukar ha olika evenemang i butiken som bland annat 
en köp och sälj marknad där kunderna får möjligheten att köpa och sälja mellan varandra, 
men de har även produkter till utlåning så kunden kan få ta hem och låna och testa det 
innan ett köp ifall kunden är osäker. 	
	
“Det är viktigare att en kund är nöjd än att vi säljer mycket just nu. Vi ser det både för 
oss själva att det känns bättre att man är ärlig mot kunderna och också att dom får ett 
förtroende så att ingen ska känna sig lurad på något sätt.” - Linus	
	
Sara berättar i sin intervju att de numera har börjat försöka erbjuda mer än bara 
varuförsäljning och har börjat göra mer samarbeten med företag som jobbar med tjänste- 
och upplevelseförsäljning. Fortsättningsvis berättar även Sara att de ibland har lånat ut 
lokalen för olika evenemang som konstvernissage och nu även en konsert. 	
	
“...Då är steget inte så långt om man tänker så här, varför ska man vara så fyrkantig och 
tänka att en butik är bara på ett visst sätt, dom kan ju göra vad dom vill. Det är ju för fan 
en lokal som finns i en stad, det kan ju bli. Vi ska faktiskt ha en konsert här i April, en tjej 
som bara jag vill spela musik, kan jag få göra det i er butik så bjuder jag in mina kompisar 
50 stycken eller någonting och jag ba ja det går bra.” - Sara 	
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Olivia nämner att hon brukar kunna ha kunder upp till ett år och lyfter därmed vikten med 
kommunikation och som nämnt tidigare att vara lyhörd hela vägen. Detta för att försäkra 
att kunderna får det de betalat för och att de känner att de fått det allra bästa de hoppats 
på. Vidare berättar Petra i Petras och Olivias intervju att de även brukar delta i olika 
sammanhang som att exempelvis hålla gästföreläsningar eller workshops. 	

4.3 Digital teknik och dess användning i detaljhandeln 
Som nämnt i kapitlet metod, i delen utförande av metod så ställdes frågan om 
respondenterna använde sig av någon digital teknik för att skapa god kundrelation på ett 
sådant sätt för att inte antyda att någon specifik digital teknik används för att på något sätt 
i förväg vilseleda respondenterna. 	

Både Linus och Petra nämner i deras intervjuer att det var från början bara digitala, men 
öppnade senare även fysiska butiker. Linus förklarar deras fysiska butik som en 
förlängning till den digitala för att underlätta och finnas fysiskt för kunden, men även för 
att underlätta i och med att försäljningen och affärerna började att växa och gå bättre. 	

Petra berättar i sin intervju att för just deras specifika bransch är det viktigt med en 
fysisk butik dels för att synas men för att också visa att man är seriös med sin verksamhet.	
	
“Ja men det visar ju någonstans på att det här är ingen hobbyverksamhet och det är 
någonting som många bloggare måste kämpa med att bevisa att det här är ett företag 
det här är en business och för oss har det varit väldigt lätt att visa det, genom att bara ha 
en butik och vid en stor gata.” - Petra 	
	
På liknande sätt uttrycker sig Anders fast som med den fysiska butiken som grund, startade 
de sig i sin tur även en digital webbutik som en slags förlängning av den fysiska butiken. 
Detta för att försöka sammanfläta alla kanalerna till ett och ge kunden en bra upplevelse i 
alla olika situationer och de behov de har med en såkallad super convenience.  	
	
“Vi var från en början fysisk butik som har startat en webbhandel och vi jobbar med att 
komma så långt eller så nära kunden som möjligt och jag tror att en bra beskrivning av 
vad vi vill är super convenience.” - Anders 	
	
Vidare så berättar Anders, Linus, Sara, Amanda och Petra att de samtliga har hemsidor 
med webbutiker. Anders använder sig bland annat av AI motorer på sin hemsida för att 
hjälpa kunden att hitta grejer lättare och skräddarsy erbjudanden och produkter efter sök. 
Vidare nämner Anders att de även har en tjänst som tillkallar videofilmer kopplat till 
produkterna för att kunna vissa ytterligare information om dem. 	

Linus nämner att de också har ett par olika system på deras hemsida för att underlätta 
för kunden, men som Linus nämnde måste vidareutvecklas då de har lyckats bredda till en 
ny kundgrupp som de inte haft tidigare och vill därför jobba vidare på hemsidan så den ska 
fungera lika bra för de kunderna som för den tidigare kundgruppen. 	

Maria nämner att de har en hemsida som de använder för att visa information om 
företaget och att dela med av inspiration och nyheter som sker i butiken. Maria säger 
däremot att de inte har någon webbutik. 	
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Lisa har varken eller hemsida eller webbutik för tillfället, men att det är något de jobbar 
på och ska skaffa i framtiden. 	

Fortsättningsvis i samtliga intervjuer så berättar sju av sju respondenter att de alla 
använder sig av sociala medier som Instagram och Facebook. Linus berättar att de har på 
senare tid börjat lägga ut mer bilder på sig själva och när de gör aktiviteter eller 
rekommenderar saker på Instagram. Detta för att försöka bygga en mer personlig relation 
till kunderna och för att kunna visa att de håller på och är intresserade av det de jobbar 
med. 	
	
“...För att många bli så väldigt opersonliga att det blir som att man bara beställer grejer 
och sånt och vi försöker bygga en mer personlig relation. Så att vi har ändrat lite nu på 
sista tiden när vi tar bilder på Facebook och Instagram sådär så tar vi lite personligare 
bilder.” - Linus 	
	
Fortsättningsvis något som även Maria, Anders, Sara, Lisa och Amanda nämner i deras 
intervjuer att de också har börjat göra. Exempelvis nämner både Lisa och Maria att de 
brukar plocka på sig plagg och fota av sig själva med plaggen på som de sedan lägger ut för 
att inspirera och visa upp för sina kunder. 	
	
“...Det tror jag är superviktigt, men att vi ändå kan bjuda på oss själva också på bilder. 
Man är inte alltid snyggast på en bild själv, men dom kan som ändå tycka att, “det är så 
kul att se när ni har tagit på er grejerna”, man är ju inga modeller. Jag menar vi är ju 
bara vi. Såatte det bjuder vi på och det tycker kunderna är trevligt.” - Maria 	
	
Lisa nämner att de brukar med hjälp av Instagram plocka fram “godbitar” för att visa sina 
kunder nyheter, men även för att plocka fram de plagg som kanske inte syns så bra i butiken 
samt för att ibland visa de resterande plagg som finns kvar från till exempel en rea. 	

Sara nämner att hon brukar dela de bilder som delas på Instagram till Facebook, och att 
på Facebook även dela material som ej är skapt av Sara personligen, men för att dela saker 
som hon gillar eller tycker passar företaget. Detta menade Sara att hon kunde göra i fall det 
var något som hon ansågs kunna förknippas med för att förmedla företagets känsla och 
identitet. Sara berättade att hon också har gjort några Youtube program för att förmedla ut 
en känsla för sin verksamhet. 	

Linus berättar att de brukar använda Facebook för att skapa event som de sedan kan 
dela på deras hemsida.	

Petra berättade att de använder sig primärt av deras blogg, Instagram och Facebook, 
men använder sig också av en annan typ av social media som heter Pinterest där företag 
och privatpersoner kan dela med sig av egna och andras bilder för inspiration på Internet. 
Petra och Olivia nämner att de också har ett nyhetsbrev som de kan skicka ut till de kunder 
som är engagerade och vill ta del av ytterligare information. Sara, Linus nämner också att 
de brukar skicka ut nyhetsbrev. 	
4.3.1 Fördelar med användning av viss digital teknik 
I samband med att frågan om respondenterna använde sig av någon typ av digital teknik 
till att skapa god kundrelation ställdes även frågan vad som kan vara eventuella fördelar 
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samt nackdelar med dessa tekniker. Det som lyftes fram var bland annat med sociala 
medier, att det möjliggör för en bredare spridning och marknadsföring. Maria menar att 
med hjälp av sociala medier har de fått en bredare spridning bland kunder och att kunderna 
själva är den bästa reklampelaren som delar och kommenterar inlägg på deras kanaler. 
Något som både Maria, Lisa, Amanda och Petra håller med om och nämner i deras 
intervjuer. 	
	
“...Så att kommentarerna man får på Facebook och Instagram som då sprids, den är ju 
bra för då kan ju ändå kunden se som kanske aldrig varit här att ja men här säger den 
här så här. Så på det viset så är det ju kunden själv som sprider mycket av vad vi håller 
på med varje dag.” - Maria 	
	
Petra ger ett annat exempel i sin intervju att de brukar publicera samarbeten som de gjort 
på deras blogg som i sin tur sprids via samarbetspartnernas kanaler vilket bidrar till 
ytterligare spridning om deras verksamhet och till deras blogg. 	

Sara nämner att hon tycker det är roligt med Instagram att det skapar möjligheter till 
att knyta kontakt med personer som en träffat i butiken eller träffat online.	
	
“Det kan ju också gå tvärtom att man möts i butiken och man börjar följa varandra på 
Instagram och då håller man ju kontakten på något vis.” - Sara 	
	
Linus nämner en annan positiv aspekt och tycker att de har märkt en skillnad på 
relationerna att det har blivit mer personligt genom att dela mer personligt material på de 
sociala kanalerna. Linus berättar att de bland annat märkt det i mailkontakten eller på 
telefonkontakten att det har ändrats till att kunderna vet vad de anställda heter och 
kunderna ofta tilltalar eller efterfrågar personalen efter namn. Linus nämner också i sin 
intervju att genom att skapa event på Facebook och att dela dessa på hemsidan kan i sin 
tur även hjälpa till att stärka ens varumärke. Att kunderna kan få se att de gör saker för sina 
kunder.	

Amanda berättade att tack vare deras kassasystem och kunddatabas kan de enklare 
hjälpa deras kunder att hitta information av de kunden köpt tidigare, till exempel storlekar 
eller produkter, ifall kunden glömt det.  

Anders berättar att han tror att den digitala tekniken kan ge fördelar om de används på 
rätt sätt att behålla relationen.	
	
“...men jag tror att alla teknikskiften kommer ge fördelar för dom som är innovativa och 
använder tekniken på rätt sätt för att behålla relationen det tror jag på. Jag är ganska 
övertygad om att det är det som är grejen, inte miljoner mejl, utan det är att använda 
tekniken på rätt sätt.” - Anders  

4.3.2 Nackdelar med användning av viss digital teknik 
Likväl som det finns många fördelar med att använda digital teknik påpekades även några 
nackdelar med dem. Bland annat menar Amanda med den breda spridningen som företag 
kan uppnå med de sociala kanalerna, finns det dock risk att den äldre generationen hamnar 
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i skuggan och nås inte till samma utsträckning som den yngre generationen. Vilket även 
Lisa och Jessica håller med om i deras intervjuer.	
	
“Nja alltså nackdelen är kanske att man lägger mycket tid där är att man kanske inte når 
Agda 73, som också är en viktig kund, och att det tar över lite från print annonseringen i 
budgeten, såatte det är väl den enda nackdelen att man inte fokuserar på den äldre 
kunden, lika mycket.” - Amanda 	
	
En annan nackdel som Linus påpekar är att det kan vara svårt att veta vad företag ska 
kommunicera ut, hur företag bör kommunicera ut det och till vem. Linus fortsätter och 
menar att idag kan företag såklart följa upp på vissa saker, men att det fortfarande är väldigt 
svårt att veta exakt och att det med andra ord därför kan vara bra med en fysisk butik för 
att se de naturliga förväntningarna och kraven bland den fysiska kunden för att sedan 
inkorporera det till de digitala, men sen även tvärtom. 	

Anders lyfter två nackdelar att bland annat den digitala tekniken kan i vissa fall vara dyr 
eller att kommunikationen mellan exempelvis plattformsleverantörer kan vara en 
utmaning. Att Anders och hans kollegor inte alltid förstår tekniken, hur den funkar och de 
som jobbar med tekniken inte alltid förstår kunden och hur dem funkar. Anders lyfter också 
att i och med att det digitala tillåter kunden att interagera med ett företag dygnet runt, att 
det också gjort att förväntningarna av att servicen ska vara tillgängligt lika länge kan i vissa 
fall bli ett problem. Att numera kan en kund skriva på Facebook mitt i natten och vilja ha 
svar på den frågan på direkten, vilket blir problematiskt när de normala arbetstiderna är 
mellan 8-17.   	
	
“...Och det innebär ju att du vill ha snabbt svar när du skickar iväg någonting, du 
förväntar dig, ah men ställer jag en fråga på Facebook då vill jag ha ett svar på några 
minuter.” - Anders 	
	
Petra påpekar att med det nya digitala landskapet är det viktigt att ta vara på alla dessa 
kanaler och synas överallt både digitalt som fysiskt, men att det dock kan bli väldigt 
kostsamt beroende på hur mycket och var ett företag vill synas.	
	
“...Det är ju det, dom som har mest pengar som vinner, det är lite så tyvärr, men det 
hjälper ju inte att man bara har en butik och hoppas att folk ska gå förbi och gå in.” - 
Petra 	
	
Vidare påpekar Petra men även Amanda att marknadsföringsstrategier som att skicka ut 
en massa mejl med erbjudanden och kampanjer har gjort att kunder blivit mer 
återhållsamma att de nästan inte vill dela med sig av sina personliga uppgifter. 	

Linus nämner att han tycker det är synd att det ibland lätt kan bli en 
envägskommunikation mellan företag och kunder och att man bör istället försöka få sina 
kunder att känna sig delaktiga. Anders nämner också att ibland har företag en tendens att 
fokusera på fel saker som att skicka så många mejl som möjligt och att en istället borde 
försöka tänka hur en kan skapa en relation med kunden.	
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“...Och det är ju en avvägning, många kunder är ju, dom vill ju inte ge ut sin mejladress, 
dom är ju som “ah men gud hur mycket mejlar ni?” du vet sådär.” - Amanda 	
	
“... Folk är ju less på det, det är ju som med marknadsföring generellt att, man ser det 
inte. Så det enda som funkar det är att man känner sig delaktig.” - Linus 	

4.4 Sammanfattnings av resultat 
Trots att respondenterna har under intervjuerna uttryckt sig på lite olika sätt och betonat 
god kundrelation med olika begrepp, framförde många av respondenterna liknande 
resonemang kring vad som utgör god kundrelation och hur detaljister kan arbeta för att 
möta dessa relationer. Detta resonemang är att alltid finnas där för kunden och att se till 
att hen alltid blir nöjd oavsett.	

Fortsättningsvis så kunde även några avstickande förklaringar med hur respondenterna 
arbetar och underhåller kundrelationer skilja sig från varandra, men trots de olika 
arbetssätten var huvudsyftet bland dessa ändå av liknande slag. Att skapa förtroende hos 
kunden, få kunden att känna sig involverad, uppskattad och inte pålurad produkter. 	

Vidare använde samtliga respondenter sig av någon slags digital teknik för att skapa god 
kundrelation. Några av respondenterna använde sig av flera digitala tekniker medan vissa 
använde sig av färre. Sju av sju använde sig exempelvis av sociala medier, som generellt 
sätt användes för att lyfta fram produkter, rekommendera, inspirera, informera och 
kommunicera med sina kunder. Sex av sju hade även hemsidor där fyra av dessa sex också 
hade webbutik. Vidare hade även en av dessa fyra respondenter en plattformstjänst med 
AI motorer kopplade till sig och en ytterligare respondent hade andra typer av system för 
att hjälpa kunden vid sök. 	

Sammanfattningsvis kan en påstå att respondenterna lyfte vikten med att erbjuda mer 
personlig service och att försöka gå ifrån det transaktionella tänket till att fokusera mer på 
ett relationsbaserat tänk till att bygga och bevara trogna kunder. 	
Fortsättningsvis baserat på resultatet av denna studie skulle författaren kunna påstå att 
kundrelationer innebär att vara trovärdig, kunnig, att kunna guida och ge råd utan att lura 
på kunder produkter som kunden inte vill ha eller behöver. Att en detaljist bör kunna läsa 
av kunden och lyssna på vad kunden säger för att möta deras behov. Denna typ av 
kundrelation har tolkats att till synnerhet vara vid det fysiska mötet mellan kund och 
företag. Vidare skulle författaren även kunna påstå baserat på resultatet att den digitala 
tekniken används som en förlängning till det fysiska mötet, till att nå ut och skapa ett 
digitalt skyltfönster för ens verksamhet. Fortsättningsvis kan författaren påstå att den 
digitala tekniken används till att kommunicera med sina kunder och finnas där kunden 
finns samt att visa en mer personlig sida av sin verksamhet. Att den digitala tekniken kan 
till en viss grad hjälpa företag att hjälpa kunden, men också förbättra interaktionen mellan 
företag och kund, vilket i sin tur kan underlätta till att skapa en god kundrelation. 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer författaren att analysera resultatet från denna studie. 
Sammanfattningen av resultatet kommer ställas i relation till den relaterade forskningen 
som presenterats i ett tidigare kapitel. Analysen kommer lyfta huruvida resultatet stödjer 
eller avviker från den relaterade forskningen. Vidare diskuteras resultatet och analysen och 
avslutas sedan med en metoddiskussion. 	

5.1 Inledande sammanfattning av analys 
Idag kan kunder finna en ofantlig mängd information, hemsidor, webbutiker på internet. 
För detaljisten med den fysiska butiken innebär detta att hen inte bara längre konkurrerar 
med butiken bredvid utan nu även världen över. Som ett resultat av den ständiga 
teknikutvecklingen och digitalisering har den fysiska butiken fått ställa om till en rad nya 
möjligheter men även utmaningar i och med att fler delar av affärsprocessen börjar bli 
digital, men så även kunden. Nya typer av affärsmodeller och format har utvecklats där 
vissa företagsjättar som Amazon har varit i framkant och skakat om spelplanen för den 
traditionella detaljhandlaren. Inte nog med det har kunden fått förmåner ifrån internet till 
att lättare söka, jämföra och handla saker som efterfrågas, som i sin tur också utmanat den 
traditionella detaljisten med nya typer av kundbeteenden och förväntningar. Som 
Charlesworth et al (2007) uttryckte “customer is king” är det även underförstått att utan 
kunden finns ingen marknad och ingen marknad finns ingen handel. Som presenterat i 
inledningen av denna studie ser en hur handeln omfattar så många fler delar än bara ett 
utbyte av vara mot resursåtgång med en kund, utan är något som är viktigt för en 
stadskärna och samhällen i överlag. Att därför se efter det förändringar som sker och har 
skett genom åren, men även att ha kunden som en hög prioritering i sina tankar om 
framtiden blir därmed viktigt.  

Respondenterna av denna studie som bestod av 8 ägare och delägare samt en 
marknadsföringsansvarig av ägaredrivna bolag, förklarade god kundrelation som att ge 
personlig service, se och läsa av kunden samt att vara lyhörd. Att en bör kunna läsa av 
kunden och lyssna på vad kunden säger för att möta deras behov på bästa möjliga sätt. Linus, 
en av respondenterna uttryckte under intervjun “...Och vi brukar säga det att, en missnöjd 
kund som blir nöjd är den bästa kunden du kan ha. För den berättar för alla.”. Vilket stödjer 
det AlltomCRM (u.å.) nämner om vad filosofin bakom kundvård står för. Att om ett företag 
tar väl hand om en kund, kommer den mest troligt tillbaka och i bästa fall även sprider ordet 
för andra potentiella kunder. Samma respondent uttryckte även att om en detaljist med 
fysisk butik ska kunna konkurrera mot stora internet plattformar som till exempel Amazon 
är det av sin vikt att kunna erbjuda något som de konkurrenterna inte kan erbjuda och detta 
menade han var just personlig service. Något som bland annat kunderna i Ulf Johansson 
och Kristina Bäckström studie år 2006 respektive 2017 också betonade vikten av.  

I Johansson & Bäckströms (2006, 2017) studier pekade resultatet på att kunderna 
betonade vikten med personlig service, god utformning av butik och ett bra utbud av varor 
före avancerad teknologi vid anknytningar till en god butiksupplevelse. Så hur borde 
detaljisten tänka då? Som Martin Moström lyfte i sin text, bör detaljisten investera i 
teknologi som gynnar båda parter och inte bara företaget då detta kan ge en långsiktig 
vinning istället (Johansson, 2018). Vilket skulle kunna knytas an med den definition som 
Grönroos (2015) ger om relationer. Att en relation mellan en kund och ett företag kan 
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uppstå och byggas av olika skäl, men att det bör vara en win-win situation för båda parter, 
eller åtminstone upplevs som att gynna båda bättre än genom något annat för att skapa en 
långvarig sådan. Hur kan en då göra detta? Vilken betydelse har den digitala tekniken vid 
hantering av kundrelationer i detaljhandeln? Detta analyseras vidare i nästa punkt.  

5.1.1 Ett verktyg som möjliggör för bättre spridning och en bättre 
kommunikation med kund 
Enligt respondenterna, uttrycker samtliga att den digitala tekniken sociala medier är ett 
gediget verktyg till att få bättre spridning av sin verksamhet. Att detaljister med hjälp av 
sociala kanaler såsom Facebook och Instagram, kan lättare sprida information, aktuella 
nyheter och visa en mer personlig sida av företaget till sina kunder genom sin profil, 
publicerade samarbeten och via olika “tags”. Vidare menade även en av respondenterna att 
kunden i sig är den bästa “reklampelaren” som genom att kommentera, dela inlägg, kan i 
sin tur sprida ordet om företaget till andra kunder. Tittar en på Grönroos (2015) 
beskrivning av vad en kund är förklarar Grönroos kunden ur två perspektiv, transaktions- 
och relationsperspektivet, varav den relationsinriktade även kan vara passiv eller aktiv. Att 
den aktiva kunden kan mer aktivt söka kontakt med ett företag. Baserat på resultatet från 
denna studie skulle en kunna argumenteras att de sociala kanalerna möjliggör för ett 
förenklat sätt för kunderna att ta kontakt med detaljisterna, likväl som de möjliggör ett 
förenklat sätt för detaljisterna att kommunicera ut till sina kunder. Vilket en skulle kunna 
påstå också stödjer det Wang and Kim (2017), Malthouse (2013), Faase et al (2011) och 
Orenga-Roglá and Chalmeta (2016) menar med att sociala medier spelar en viktig roll inom 
CRM eftersom det bidrar med att kunderna mer aktivt kan vara med och engagera sig i ett 
företag vilket kan vara bidragande till att förbättra kundrelationer. Dock lyfte tre av 
respondenterna att den spridning som de kanalerna möjliggör, generellt sätt sker bland 
den yngre generationen. Att den äldre generationen som inte använder sig av dessa kanaler 
till samma utsträckning ibland kan bli bortprioriterad och ges därmed inte samma 
förutsättning för kommunikation.  

Vidare nämnde en annan respondent att han tyckte det även ibland att kunde bli en en-
vägs-kommunikation från deras sida. Vidare lyfte samma respondent att på grund av att 
de har flera målgrupper och fortsätter att bredda deras kundgrupp kan det även vara svårt 
att veta hur, till vem och vart en ska kommunicera med sina kunder för att nå ut till varje 
enskild kund på bästa sätt. Som Orenga-Roglá and Chalmeta (2016) nämner i sin artikel 
kan det bli svårt för företag att hantera och analysera all den information som genereras av 
kunderna om en inte tar hjälp från big datateknologier. Att det alltså kan vara svårt att 
implementera och ta vara på ett sådant kundengagemang om ett företag inte har en 
kundhantering som redan använder sig av CRM. Vidare skulle en däremot kunna påstå att 
eftersom kundens förväntningar av handeln förändras över tid, är det svårt överlag att ha 
möjlighet till att möta varje individuell kund i alla lägen, oavsett hur mycket teknologier 
och system en använder sig av. Till exempel såsom Kristensson et al (2014) förklarar det 
kan det som kunden anser som värdefullt påverkas av flera faktorer såsom känslor, 
erfarenheter och förväntningar, men även av den kontexten av hur, var och när det kunden 
tar del av upplevelsen.  
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5.1.2 Diverse system som kan gynna och underlätta för både kund och 
företag 
Som tre av respondenterna uttryckte så kan en del digitala tekniker och system som en 
kunddatabas, AI motorer och gränssnitt bland annat hjälpa företagen att hjälpa kunden. 
Till exempel att hjälpa kunden hitta information om tidigare produkter som införskaffats, 
men även hjälpa kunden att på ett lättare sätt finna det en är ute efter på en hemsida eller 
plattform. En annan respondent uttryckte att med hjälp av Instagram kan en hjälpa sina 
kunder med att visa upp ”gobitar” som inte syns så väl i butiken, men även nyheter eller 
plagg som är kvar från en rea. Andra respondenter lyfte även att de kan med hjälp av sociala 
medier inspirera och dela med av rekommendationer och information till sina kunder. 
Tittar en återigen på det Martin Moström (2018) uppmanade, att företag bör investera i 
teknik som inte bara gynnar företaget utan även kunden, skulle det kunna argumenteras 
för att respondenterna i denna studie mest troligt just gjort det. Detta skulle i sin tur kunna 
jämföras med de företag som deltog i Johansson och Bäckströms studie (2006, 2017) och 
argumenteras för att de företag som deltog i deras studie möjligen investerat i avancerad 
teknologi som inte gynnade kunden och därför i sin tur inte uppskattas av dem. Författaren  
skulle även kunna påstå att dessa företag kan eventuellt ha förlitat sig på definitionen av 
Xu et al (2002) som menar att CRM är ett arbetssätt till att bevara de kunder som utgör 
bäst vinning och att samtidigt dra ner kostnaderna. Att de företagen kanske införlivat 
teknologi som drar ner vissa kostnader för företaget, men som inte efterfrågats av de 
kunder som utgör bäst vinning. Eller att de förlitat sig för mycket på teknologin och inte 
bibehållit en god balans mellan teknik, process och människan som Orenga-Roglá and 
Chalmeta (2016) menade var viktigt vid tillämpning av kundvård. Tittar en vidare istället 
på exemplet av studien av Saarijärvi et al (2016) som studerade den transformativa 
potentialen för omvänd användning av insamlade data för att gynna kunden i en 
livsmedelsbutik, kan en påstå att detta arbetssätt är att införliva digital teknik som gynnar 
kunden, men i längden även företaget eftersom den teknologin uppskattades i högre grad 
av deras kunder än av kunderna som deltog i Johansson och Bäckström undersökningar 
(2006, 2017). Med andra ord kan det diskuteras att digital teknik kan mest troligt gynna 
företagare och kunder ifall de används på rätt sätt och införskaffas av rätt syfte och att detta 
kan i sin tur med stor sannolikhet gynna och skapa långsiktiga kundrelationer.  

5.2 Diskussion 
Digital teknik, kundrelationer och detaljhandeln är tre aktuella men ack breda 
forskningsområden, som alla går att utforska utifrån flera infallsvinklar. Denna studie 
valde att undersöka vilken roll digital teknik spelar för hantering av kundrelationer i dagens 
detaljhandel. Detta för att få en rikare förståelse för den digitala teknikens betydelse vid 
hantering av kundrelationer i detaljhandeln.  

För att kunna skapa en nyanserad bild för att i sin tur skapa en rikare förståelse för den 
digitala teknikens betydelse för hantering av kundrelationer, var det viktigt att först förstå 
detaljhandelns nutida situation. Alltså de möjligheter och utmaningar som detaljister 
verksamma inom detaljhandeln står inför till följd av digitaliseringen. Vidare eftersom 
kunden är en central del av handeln och att digitaliseringen har erbjudit kunden ett 
förändrat kundbeteende blev det även väsentligt att belysa detta för att i sin tur förstå hur 
ett förändrat kundbeteende kan påverka befintliga metoder för kundmöten. Avslutningsvis 
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var det även viktigt att lyfta fram den befintliga forskningen inom kundrelationer och hur 
den fortsatta evolutionen av digital teknik förändrat förutsättningarna till hur ett företag 
kan jobba med kundrelationer.	

Baserat på resultatet från denna studie kan relationer mellan kund och företag se olika 
ut. Respondenterna lyfte vikten av att se och lyssna på sina kunder, uppmärksamma den 
individuella människan för att hjälpa varje individuell kund på bästa möjliga sätt. Som 
nämnt i sammanfattningen av resultatet tolkades denna kundrelation att främst ske fysiskt, 
och att den digitala tekniken användes som en förlängning till det fysiska mötet för att 
kunna fortsätta ge och skapa en god kundrelation utanför det fysiska rummet. 	

Eftersom denna studie enbart studerat utifrån ägaredrivna bolags perspektiv och inte 
kundens kan det däremot vara svårt att säga med full säkerhet att den digitala teknologin 
som respondenterna säger gynnar och värderades av kunderna i denna studie faktiskt gör 
det. Detta eftersom Grönroos (2015) menade att en relation mellan kund och företag främst 
avgörs av kunden om den etablerats eller ej. Detta skulle dock kunna vara ett exempel på 
eventuell framtida forskning att undersöka. 	

5.2.1 Metoddiskussion 
Vidare i den valda metoden att undersöka den digitala teknikens betydelse för hantering av 
kundrelationer finns ännu en viktig osäkerhetskälla. De respondenter som deltog, bestod 
generellt bara av delägare och ägare av bolag inom detaljhandeln. Det skulle med andra ord 
kunna argumenteras för att författaren av denna studie utfört ett allt för strategiskt urval 
av respondenter vilket kan leda till att studien missar att vissa viktiga aspekter av det som 
studerats (Alvehus, 2013). Fortsättningsvis eftersom studien enbart genomfördes på sju 
stycken intervjuobjekt kan det även argumenteras för att resultatet av datan är skevt eller 
inte ger den kunskap som är av vikt för studien (Hartman, 2004). Resultatet från denna 
studie kan därför argumenteras för att vara svår att generalisera och dra slutsatser ifrån.	

Fortsättningsvis genomfördes ingen pilotstudie innan den faktiska undersökningen 
ägde rum, men en utomstående person med vetskap om studien gav ett utlåtande med 
förbättringspunkter av det befintliga frågebatteriet för förbättring. Det hade dock varit till 
sin fördel att testa frågorna och inspelningsutrustningen innan intervjutillfällena. Detta för 
att det kan enligt Preece et al (2015) underlätta för en att identifieras och korrigeras möjliga 
brister för i sin tur minimera chansen av eventuella oklarheter eller att material går förlorat 
när den faktiska studien utförs. Det ska även finnas i åtanke att intervjuaren möjligtvis kan 
ha påverkat intervjuobjektet att svara på ett visst sätt genom ett visat kroppsspråk eller 
leende. Alvehus (2013) menar att ett svar kan i vissa fall “provoceras fram” och att 
intervjuaren därför bör vara medveten och uppmärksam av hela processen av intervjun. En 
ytterligare medhjälpare under själva intervjun att observera intervjuns fortlöpande samt 
intervjuarens och intervjuobjektet beteenden hade därför varit på sin plats för att i sin tur 
kunnat undvika eventualiteten för detta. 	

Avslutningsvis bör det även finnas i åtanke att författaren började transkribera efter att 
halva intervjuerna var genomförda. Detta kan diskuteras ifall det kan ha påverkat det 
nästkommande intervjuerna. Fortsättningsvis utfördes det endast en semi-strukturerad 
intervju som metod, vilket kan ifrågasätta kvalitéten för denna studie ytterligare. En 
triangulering med en kombination av fler angreppssätt för att undersöka forskningsfrågan 
ur fler perspektiv hade därför varit bra att tillämpa till framtida studier. 
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6. Slutsats 
Detta examinationsarbete har studerat vilken roll digital teknik spelar vid hantering av 
kundrelationer i dagens detaljhandel. Baserat på forskningsfrågan och 
problemformuleringen var syftet med denna studie att skapa en rikare förståelse för den 
digitala teknikens betydelse för hantering av kundrelationer i detaljhandeln. Detta 
genomfördes genom att utföra en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer som 
metod. Intervjuerna utfördes på sju stycken ägare och delägare av ägardrivna bolag inom 
detaljhandeln med undantag för två av intervjutillfällena då vid ena tillfället en 
marknadsföringsansvarig också deltog och vid det andra en ytterligare delägare. Den 
genomsnittliga tiden för intervjutillfällena var 61 minuter där samtliga fick svara på samma 
typer av frågor som var framtaget i from av ett frågebatteri, men där det fanns utrymme för 
uppföljningsfrågor. För att besvara forskningsfrågan undersöktes vad kundrelationer 
menades för de samtliga ägardrivna bolagen, hur de jobbade med kundrelationer, om dem 
använde sig av någon slags digital teknik för att skapa goda kundrelationer och i såna fall 
vilka, hur, varför och vilka fördelar samt nackdelar det är att jobba med de digitala 
teknikerna.  

Resultatet för denna studie visar att digital teknik kan bidra företag med digitala system 
som med stor sannolikt kan hjälpa företag att hjälp kunden på ett bättre sätt. 
Fortsättningsvis kan det även argumenteras att den digital tekniken som sociala medier 
kan underlätta för företag att sprida ordet för sin verksamhet och att kommunicera samt 
interagera med sina kunder på ett förenklat sätt. Däremot baserat på resultatet spelar den 
digitala tekniken inte den huvudsakliga rollen vid hantering av kundrelationer i dagens 
detaljhandel. Däremot kan det argumenteras för att den digitala tekniken kan tillämpas 
som en förlängning till att underlätta de delar som utgör en god kundrelation för förtagare 
verksamma inom detaljhandeln. 	

Däremot finns det brister med studien som bör finnas i åtanke när en läser resultatet av 
denna studie och en mer utförlig sådan skulle behöva genomföras för att skapa ett mer 
trovärdigt resultat. Exempelvis genomfördes studien endast av en författare vilket kan 
bland annat ha påverkat själva intervjun men även vid tolkningen av den insamlade datan. 
Studien har dock bidragit med insikt från ägardrivna bolags åsikter kring kundrelationer 
och digital teknik, som kan ligga till grund för framtida studier inom detta 
forskningsområde. 	

Som förslag till framtida studier anser författaren av denna text att det även hade varit 
intressant att studera utifrån kundens perspektiv och huruvida kunden anser ifall den 
digitala tekniken har någon betydelse vid hantering av kundrelationer. Detta eftersom 
Grönroos (2015) menar på att det är främst kunden som avgör ifall en relation mellan kund 
och ett företag har etablerats. 	
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Frågebatteri	
	
Öppningsfrågor	

• Om ni skulle beskriva ert företag och ge en bakgrundsbeskrivning hur skulle ni 
beskriva er då? 

• Vem är er kund/primära målgrupp? 
Kundrelation 	

• Vad menas med en god kundrelation för er? 
o Vilken betydelse har goda kundrelationer? 
o Finns det olika relationer?  

§ Bemöter man på olika vis i så fall hur och varför? 
• Den typ av kundrelationer enligt dig, hur kan de etableras och i sin tur 

underhållas? 
o Hur bygger man kundrelationer? 

• Hur jobbar ni med kundrelationer idag? 
o Om flera olika sätt var snäll att utveckla dessa 

	
Digital teknik	

• Använder ni er av någon digital teknik för att skapa god kundrelation?  
o Vilken typ? 
o Hur länge har ni använt er av det?  
o Hur jobbar ni med den? 
o Vad är syftet med det? 
o Vad är fördelar med att jobba med denna typ av digital teknik till att skapa 

goda kundrelationer? 
§ Har det bidragit till något nytt (positiv bemärkelse) ni inte hade 

väntat er?  
o Vad är nackdelar med att jobba med denna typ av teknik? 

§ om det inte funkar vad skulle ni vilja ha?  
• Använder ni digital teknik på något annat sätt? 

o Hur då? 
o Varför då? 
o Vad är syftet med det? 

• Finns det aspekter av att upprätthålla och/eller bygga relationer som är 
lättare/svårare att fånga mha digital teknik? 

• Ser era kundrelationer annorlunda ut från vad det gjorde när ni just startade? 
§ hur då? varför då? 
§ Jobbar ni med dom på samma sätt som då? 
§ Hur då? varför då? 

• Vad är eran syn på kundrelationer som ett konkurrensmedel? 
• jobbar ni med era kunder? 

	
Framtid/Avslutande frågor	

• Vad har ni för framtidsplaner/mål/ambitioner? 
• Kommer ni jobba med digital teknik på något annat sätt än idag? 
• Kommer ni jobba med kundrelationer på något annat sätt än idag? 
• Hur tror hon att kundrelationer generellt kan och bör hanteras i framtiden?  

 


