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Sammanfattning
Titel: Implementering av CRM utifrån ett värdeskapande perspektiv
Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i Företagsekonomi med inriktning marknadsföring
skriven på Högskolan i Gävle
Författare: Anna Strandberg & My Östh
Handledare: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder Frick
Datum: Maj, 2014
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett värdeskapande perspektiv skapa förståelse för hur
företag implementerar CRM.
Metod: Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer och som en följd av detta är denna studie av
en kvalitativ karaktär. Våra respondenter arbetar på företag som jobbar med CRM. Insamlad data är
analyserad med analysmetoden Well Grounded Theory.
Resultat & slutsats: Vid ett värdeskapande perspektiv arbetar företagen med ett kundfokus samt en
ständigt vilja att skapa förståelse för sina kunder. Studien visar att företagen poängterar vikten av att
lära känna sina kunder och få dem att bli lojala, som ett sätt att skapa värde. Ledningen bör
involveras och agera föredömligt vid implementeringen av CRM och på så sätt skapa goda
förutsättningar.
Förslag till vidare forskning: Något som varit återkommande under studiens gång från
respondenterna har varit engagemang och acceptans vid implementeringen av CRM. Detta är något
vi skulle tycka vara intressant att gå vidare med i fortsatt forskning kring implementeringen av
CRM.
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till en förståelse för implementeringen av CRM utifrån ett
värdeskapande perspektiv. Vi presenterar en modell som visar hur företag kan skapa goda
förutsättningar för implementeringen av CRM genom att ha ett värdeskapande perspektiv.

Nyckelord: CRM, implementering av CRM, värdeskapande, kundvärde, leverera och extrahera
värde, värdeutbyte.

ABSTRACT
Title: Implementation of CRM from a value creation perspective.
Level: This is a final thesis for a bachelor degree in Business Administration. The thesis is oriented
in the fields of marketing and written at the university of Gavle.
Author: Anna Strandberg & My Östh
Supervisor: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder Frick
Date: May, 2014
Aim: The aim of this study is to create an understanding of the implementation of CRM from a
value creation perspective.
Method: We conducted semi-structured interviews and as a result, this study is of a qualitative
nature. Our respondents work at companies that use the CRM. The collected data is analyzed with
analytical Well Grounded Theory.
Result & Conclusions: At a value creation perspective, companies work with a customer focus and
a constant desire to create an understanding of their customers. The study also shows that firms
emphasize the importance of getting to know their customers and get them to become loyal to create
value. Management should be involved and act admirably in implementing CRM and thus create
favorable conditions.
Suggestions for future research: Something that has been repeated during the study of the answers
of the respondents has been involvement and acceptance in the implementation of CRM. This is
something we may find interesting to precede with a continued research into the implementation of
CRM.
Contribution of the thesis: The study contributes to an understanding of the implementation of the
CRM to a value creation perspective. We present a model that shows how business can create
favorable conditions for the implementation of CRM by having a value creation perspective.

Key words: CRM, implementation of CRM, value creation, customer value, deliver and extract
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1. Introduktion
1.1. Bakgrund
På grund av den problematik som finns kring implementeringen av Customer Relationship
Management enligt Pries & Stone (2004), har vi valt att skapa ytterligare förståelse kring detta. Vi
anser att värdeskapandet är extra intressant för oss då vi i framtiden kommer att arbeta med
relationsrelaterade yrken där det kommer att vara avgörande för oss hur väl vi lyckas skapa goda
relationer och värde för båda parter. Vi anser att implementeringen av CRM är av allmänt intresse
då det är en investering för företagen som vi menar blir dyr om den misslyckas. Vår förhoppning är
att vi skall ges förståelse för hur företag implementerar CRM utifrån ett värdeskapande perspektiv.
1.2. Problematisering
Enligt Grönroos (1997) infördes marknadsmixen under 1950-talet. Marknadsmixen innehåller de
fyra P:na och har under flera år varit framträdande inom forskning och tankar inom marknadsföring.
Grönroos (1997) menar att detta paradigm inte längre är aktuellt bland annat på grund av
förändringar i omvärlden med globalisering och ett nytt sätt att se på kunden.
Grönroos

(1997)

menar

att

relationsmarknadsföring

var

den

ledande

metoden

för

marknadsföringsteorin vid slutet av 90-talet. Han syftar på att det har skett ett paradigmskifte med
en förändring från marknadsmixen till relationsmarknadsföring. Paradigmskiftet stärks av
Gummesson (2002) som menar att marknadsföringen gick från marknadsmixen till att ha ett fokus
på relationer med sina kunder. Gummesson (2002) anser även att det finns många definitioner av
relationsmarknadsföring. Han menar att de flesta definitioner betonar utveckling och underhåll av
långsiktiga relationer med kunder och andra intressenter. De begrepp som presenteras i samband
med relationsmarknadsföring är relationer, nätverk och interaktion.
Enligt Ryals & Knox (2001) är Customer Relationship Management, CRM, en gren av
relationsmarknadsföring. Agariya & Singh (2011) beskriver CRM som kundvård. Författarna anser
att CRM är ett instrument som företag kan använda sig av i relationsmarknadsföring. Bohling,
Bowman, LaValle, Mittal, Narayandas, Ramani & Varadarajan (2006) menar att det har blivit en
hög prioritet för företagen att arbeta med bra och långsiktiga kundrelationer och att fler företag
därmed investerar i CRM.
Zablah, Bellenger & Johnston (2004) definierar CRM med begrepp som strategi, process, kapacitet,
filosofi och teknik. Payne & Frow (2005) anser att det är viktigt för företag att ha en definition på
CRM därför att det påverkar hela organisationens sätt att ta emot strategin. Swift (2000, efter Payne
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& Frow, 2005) menar precis som dessa författare att organisationerna kommer att gynnas av att anta
en relevant och strategisk definition av CRM för att säkerställa en enhetlig användning av CRM
inom hela organisationen. Genom att använda CRM som en strategi menar Swift (2000, efter Ryals
& Knox, 2001) att företagen kan förstå och påverka sina kunder. Enligt Swift (2000, efter Payne &
Frow, 2005) är målet med CRM att förbättra kundförvärv och kundlojalitet genom kommunikation
mellan företag och kund.
När företag investerar i CRM är det viktigt att implementeringen blir lyckad anser Ramsey (2003,
efter Nguyen, Sherif & Newby, 2007). Ramsey (2003, efter Nguyen et al., 2007) menar att det finns
kritiska strategier vid implementering av CRM som företag bör vara medvetna om. Därför
presenterar han fyra aspekter som företag bör ha i åtanke när de implementerar CRM. Detta är
kunden, varumärket, val och kommunikationskanaler. Ramsey (2003, efter Nguyen et al. 2007)
menar att företag ska undvika dessa fällor som de vanligtvis kliver i när de implementerar CRM.
Ramsey (2003, efter Nguyen et al. 2007) hävdar att det vanligaste problemet för företagen vid
implementering av CRM är att de saknar kunskap om CRM, brist i ledarskapet och att ledningen
har otillräckligt engagemang.
Pries & Stone (2004) presenterar vanliga orsaker till varför implementeringen av CRM kan
misslyckas. Författarna menar att CRM bör innebära en förändring i människors beteende och
attityder. Vanliga orsaker till varför implementering av CRM misslyckas kan vara: ledningen har
lite förståelse eller engagemang för CRM, begränsad eller lite inblick i kundernas perspektiv, att
företagen tror att tekniken är lösningen och samordning glöms, dåligt samarbete mellan avdelningar
och lite involvering av personal och dålig uppföljning. Likt Pries & Stone (2004) anser också
Rigby, Reichheld & Schefter (2002) att många implementeringar av CRM misslyckas. Enligt Rigby
et al. (2002) kan dessa misstag vara: att företag implementerar CRM innan de har en klar
kundstrategi, att de lansera CRM innan företaget har anpassat organisationen, att anta att mer CRMteknologi är tillräckligt för förbättring och att vara påträngande mot sina kunder istället för
uppvaktande.
Flertalet författare, så som Chan (2005); Payne & Frow (2006); Gibbert, Leibold & Probst (2002);
Gummesson & Mele (2010) och Andreu, Sànchez & Mele (2010), diskuterar även de problematiken
kring implementeringen av CRM och samtliga lyfter fram en gemensam nämnare, värdeskapande,
som en viktig faktor för att undkomma ovannämnda problem vid implementeringen av CRM.
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Att förstå faktorer och dynamiken bakom värdeskapande är enligt Payne & Frow (2005) angeläget
för praktisk tillämpning. Författarna hävdar att förståelse för värdeskapande skulle kunna göra att
företag kan förbättra och effektivisera implementeringen av CRM.

Detta stärks också av

Gummesson & Mele (2010). Gibbert et al. (2002) menar att värdeskapande handlar om att arbeta
gemensamt för att skapa ett förenat värde för båda parter, vilket Payne & Frow (2005) också
betonar är av vikt vid implementeringen av CRM.
Med detta som bakgrund ges vi en förståelse för betydelsefulla komponenter för att lyckas med
implementeringen av CRM. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är detta av intresse då bland annat
Pries & Stone (2004); Payne & Frow (2005) och Rigby et al. (2002) menar att det är vanligt
förekommande att implementeringen av CRM är problematisk för företag. Chan (2005); Payne &
Frow (2006); Gibbert et al. (2002); Gummesson & Mele (2010) och Andreu, Sánchez & Mele
(2010) betonar samtliga viken av ha en fokusering på att skapa värde mellan företag och kund som
ett sätt att lösa problematiken och möjliggöra implementeringen av CRM. Rigby et al. (2002) och
Pries & Stone (2004) menar att kunden är en viktig faktor för en lyckad implementering då kunskap
om kunden och bemötande mot kund många gånger är avgörande.
1.3. Syfte
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur företag implementerar CRM utifrån ett
värdeskapande perspektiv.
1.4. Avgränsningar
I vår studie kommer vi inte att se CRM som enbart en teknisk lösning. Då vårt syfte är att utifrån ett
värdeskapande perspektiv skapa förståelse för hur företag implementerar CRM har vi valt att inte
undersöka implementeringen av CRM från ett kundperspektiv. Vi kommer inte att behandla andra
perspektiv när det gäller implementeringen av CRM.
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2. Teori
I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras. Vi kommer att behandla
implementeringen av CRM och det värdeskapande perspektivet för att skapa en teoretisk
referensram.
2.1. Mål med implementering av CRM
Enligt Becker, Greve & Albers (2009) är det viktigt att företag inte åsidosätter sina skyldigheter
trots olika mål vid implementeringen av CRM. Becker et al. (2009) anser att ökad kundlojalitet är
ett lämpligt mål för CRM. De menar att företag bör hitta nuvarande kunder som är inaktiva och
sedan inleda aktiviteter för att göra kunderna aktiva igen.
Finnegan & Currie (2010) visar upp ett ramverk vars syfte är att visa företag hur de kan nå
framgång vid implementeringen av CRM. Det presenterade ramverket av Finnegan & Currie (2010)
visar upp fyra stycken skikt vilka författarna menar är viktiga för företag att arbeta med. Det första
skiktet kallas för kulturskiktet vilket enligt författarna bygger på att företag bör ta tillvara på
företagskulturen vid implementeringen av CRM. Det andra skiktet är enligt Finnegan & Currie
(2010) det mänskliga skiktet vilket innebär att företagen ska ha i åtanke att många människor
involveras när ett företag ska implementera CRM. Finnegan & Currie (2010) anser att det är
angeläget att få dessa människor att samarbeta med varandra och att de strategier som ska införlivas
är definierade och uttalade.
I likhet med Chen & Popovich (2003) anser Finnegan & Currie (2010) att CRM påverkar många
människor och att det är angeläget att låta dessa människor involveras i processen. Chen &
Popovich (2003) och Finnegan & Currie (2010) menar att det är betydelsefullt för företagen vid en
förändring av företagskulturen, att tydligt arbeta för en fortsatt god kultur. Processkiktet är det
tredje siktet enligt Finnegan & Currie (2010) och syftar på att företag bör ta till vara på befintliga
kunder istället för att förvärva nya kunder då det är en dyrare process. Författarna anser att
företagen vid implementering av CRM bör byta fokus från att vara produktorienterade till
kundfokuserade. Det sista och fjärde skiktet handlar enligt Finnegan & Currie (2010) om teknologi.
Genom att ta tillvara på CRM strategier och den teknologi som finns tillgänglig får företagen
möjlighet att samla in fakta om kunder som de sedan kan använda för att anpassa sina varor och
tjänster till en specifik kund.
Anderson & Narus (1999, efter Lindgreen, Palmer, Vanhamme & Wouters 2006) menar att det
huvudsakliga syftet med införandet av CRM är att skapa värde. Företagen bör enligt Anderson &
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Narus (1999, efter Lindgreen et al., 2006) ha svar på frågor som hur de ska skapa och leverera värde
till sina kunder och hur de ska skapa livslånga relationer med sina kunder och därmed öka kundens
och företagets lönsamhet.
2.2. Svårigheter och förslag till lösningar vid implementering av CRM
Mendoza, Pérez & Grimán (2006) hävdar att många företag misslyckas med introduktionen av nya
system. Därför presenterar Mendoza et al. (2006) ett ramverk som inkluderar fyra nivåer. Med
dessa fyra nivåer skall företag enligt Mendoza et al. (2006) ges en grundläggande struktur för
informationsutbyte. De ska ha verktyg för att kunna reglera informationsflödet och därmed
genomföra en övergång som innebär att företagen kan hantera information mellan olika
applikationer. Till sist är målet med detta ramverk att uppnå en yttre samordning vilket bidrar till en
förändring av organisationen från fokus på affärsprocesser till fokus på kunder. Med hjälp av dessa
nivåer menar författarna att företag kan se vad som fattas dem samt se vad som inte håller en
tillräckligt hög nivå. Därför vet företag var de ska lägga sin energi för att lyckas bättre med
införandet av nya system.
Resultat från en studie gjord av Becker et al. (2009) visar att implementering av CRM av teknisk art
inte är tillräckligt för att få en förbättrad kundlojalitet, kundförvärv och kundrelationer. I studien av
Becker et al. (2009) menar författarna att CRM inte enbart handlar om processer utan också om att
insatser krävs från både ledning och anställda. Rekommendationen från författarna är att företag
inte bör ha alltför höga förväntningar på implementering av CRM samt att företag noga bör tänka
efter vad de vill uppnå med implementeringen. Resultatet från studien av Becker et al. (2009) visar
att implementering av CRM inte till fullo kan lösa problem med underhåll av kundlojalitet,
kundrelationer och att hitta nya kunder.
Chen & Popovich (2003) hävdar att det vid implementering av CRM inte är ovanligt att det kommer
protester och motsägelser från flera håll. Författarna menar att det bästa sättet att lösa detta på är att
ledningen

involveras

och

att

de

låter

flera

parter

vara

delaktiga

i

att

förändra

företagskulturen. Även Ryan & Knox (2001) och Kotorov (2003) lyfter fram att alla måste vara
med på förändringen för att det ska vara lönsamt. Ryan & Knox (2001) hävdar att investera i CRMteknik utan att ha ett kundorienterat kulturellt tankesätt, är som att kasta pengar i ett svart hål.
Implementering av CRM innebär således alltid en förändring av arbetet enligt Chen & Popovich
(2003). Att ledningen visar engagemang och värdesätter utbildning för de anställda, för att de
genom detta ska få en ökad motivation och ett mindre motstånd för förändringar, är viktigt enligt
författarna. Uppfyller ledningen detta får implementeringen av CRM större chanser att lyckas. Chen
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& Popovich (2003) menar att företag bör leverera ett högt värde till sina kunder för att vara
konkurrenskraftiga och detta görs enligt dem bäst via kommunikation, snabba leveranser samt
service och produkter anpassade efter individ.
Lindgreen et al. (2006) menar precis som Finnegan & Currie (2010) och Mendoza et al. (2006) att
implementeringen av CRM tycks vara svår för många företag, vilket leder till att de misslyckas med
detta. Författarna anser att det är viktigt att företag har en klar kundstrategi innan de implementerar
CRM, detta för att minska risken för att misslyckas med implementeringen av CRM.
Enligt Bull (2003) är det betydelsefullt att företag förstår att implementering av CRM innefattar ett
komplext och ett holistiskt koncept. Författaren menar precis som Chen & Popovich (2003) att
ledare har en stor roll vid implementeringen av CRM. Bull (2003) anser att ledare bör bygga en
vision för företaget, detta på grund av att ledare är de som har ansvar för den externa miljön. Bulls
(2003) uppfattning är att det inte räcker med att vara kundorienterad utan det som numera räknas är
vad företagen faktiskt gör. Författaren menar att denna studie visar att många företag agerar fel när
de ska implementera CRM. Att implementering av CRM bland annat kräver ett gott ledarskap,
integrerade system samt utvärdering är något som Bull (2003) poängterar.
Ramsey (2003, efter Nguyen et al., 2007) menar att det finns fyra kritiska aspekter att ta hänsyn till
när det kommer till implementeringen av CRM. Dessa är kunder, informationskanaler, varumärken
och hur företag väljer att tillämpa CRM. Ramsey (2003, efter Nguyen et al., 2007) menar att om
företag inte kan uppnå dessa punkter bör de se varningstecken på deras möjlighet att ge en
tillfredsställande lösning till kunden. Genom ett strategiskt sammanhang, en bedömning av
företagets kapacitet, en vilja och en önskan om att utveckla företaget och en klar plan av
genomförandet menar Crockett & Reed (2003, efter Nguyen et al. 2007) att företag bör uppnå en
lyckad implementering av CRM. I likhet med Mendoza et al. (2006), poängterar därmed Crockett &
Reed (2003, efter Nguyen et al., 2007) vikten av att ha en struktur och en plan för en lyckad
implementering av CRM.
Payne & Frow (2006) undersöker CRM ur strategiformulering och genomförande. De påpekar
precis som Chen & Popovich (2003) betydelsen av att anta ett tvärfunktionellt synsätt. Som tidigare
nämnt är det många företag som misslyckas med implementeringen av CRM enligt Payne & Frow
(2006); Kotorov (2003) och Chen & Popovich (2003). En orsak till att företag misslyckas med
implementeringen av CRM är enligt Payne & Frow (2006) och Chen & Popovich (2003) att många
företag enbart ser CRM som ett teknikinitiativ. Chan (2005); Payne & Frow (2006); Gibbert et al.
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(2002); Gummesson & Mele (2010) och Andreu et al. (2010) lyfter samtliga fram en gemensam
nämnare för att bearbeta detta problem, nämligen värdeskapande. Värdeskapande ses därmed som
en viktig faktor för att undkomma ovan nämnda problem vid implementeringen av CRM.
Värdeskapandeprocessen ses som en del av en lyckad implementering av CRM enligt Payne &
Frow (2005). Payne & Frow (2005) anser att värdeskapandet går att dela in i tre kategorier, se figur
1. Dessa är att bestämma hur företaget ska extrahera värde, leverera värde samt göra ett
värdeutbyte. Denna process innebär enligt Payne & Frow (2006) att information tas från
strategierna som har utvecklats. De menar att CRM-program bör kunna identifiera både det värde
som kunden får från företaget samt det värde som företaget får från kunden. Värdeskapande är alltså
en interaktiv process mellan det här två anser Payne & Frow (2006). De menar att det är många
företag som använder sig av termer som värdeerbjudande, men det är väldigt få av dessa företag
som använder ett formellt skrivet värdeerbjudande eller en strukturerad metod för att utveckla detta.
Reinartz, Krafft & Hoyer (2004) menar precis som Payne & Frow (2005, 2006) att CRM är en
tvärfunktionell process som fokuserar på att initiera, underhålla och behålla långsiktiga
kundrelationer.

Figur 1, A Conceptual Framework for CRM Strategy, Payne & Frow 2005
Med utgångpunkt från denna modell följer våra kommande rubriker i teorikapitlet.
2.2. Värdeskapande perspektiv i implementeringen av CRM
2.2.1.
Skapa värde
	
  
Ryals & Knox (2001) tar upp vikten av kundvärde vid implementeringen av CRM och de har
samma uppfattning som Woodruff (1997) när det gäller hur viktigt kundvärde och skapandet av en
god relation med kunderna är för företagen. Wang, Lo, Chi & Yang (2004) menar precis som
Rayals & Knox (2001), Kotorov (2003) samt Payne & Frow (2006) att kundvärde är en stor del av
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implementeringen CRM. Enligt Wang et al. (2004); Rayals & Knox (2001); Kotorov (2003) samt
Payne & Frow (2006) bör företag ha en djup förståelse för kundvärde och dess påverkan på olika
aspekter av CRM prestationer. Därför är det viktigt för företagen att de förstår hur de uppnår en
överlägsen CRM insats genom att skapa och leverera kundvärde och framhålla dimensionerna av
kundvärde baserat på den roll som det kan ha i påverkan av CRM prestationerna, anser Wang et al.
(2004).
Reinartz et al. (2004); Payne & Frow (2005,2006); Chen & Popovich (2003) samt Ryals & Knox
(2001) är eniga om att värdeskapande är en viktig faktor i CRM. Reinartz et al. (2004); Payne &
Frow (2005,2006); Chen & Popovich (2003) samt Ryan & Knox (2001) anser att många företag
inte förstår vikten av att arbeta med värdeskapande. Jensen (2001) menar att det i stor utsträckning
är konsumenterna som producerar värde och att virtuella och symboliska transformationer av
produkter endast kan utföras av konsumenterna själva. Organisationer kan däremot hjälpa dem att
utföra denna uppgift, och de borde göra det, om de vill konkurrera med att leverera kundvärde,
anser Jensen (2001).
Panda (2002) anser att kundvärde skapas genom ett ömsesidigt värde för alla inblandade parter i
affärsprocessen. Slater & Narver (2000) däremot menar att kundvärde skapas då fördelarna av en
produkt överstiger produktens livscykelkostnader. Panda (2002) anser att det handlar om att skapa
en hållbar konkurrensfördel genom att vara bäst på att förstå, kommunicera och leverera och
utveckla befintliga kundrelationer för att skapa och behålla nya kunder. Produktens livscykel ger
vika för kundens livscykel med fokus på utveckling av produkter och tjänster som förutser det
framtida behovet av de befintliga kunderna och skapande av ytterligare tjänster som utökar
befintliga kundrelationer utöver transaktioner menar Panda (2002).
Flint, Woodruff & Gardial (1997) anser till skillnad från Panda (2002) och Slater & Narver (2000)
att värde skapas genom de fördelar som produkter och tjänster levererar, alltså de positiva
konsekvenserna, hjälper kunder att uppnå sina mål i olika situationer. Till exempel menar Flint et al.
(1997) att en kund kan önska ett bra samspel med leverantörerna för att samarbetet ska vara
problemfritt. Andra exempel på fördelar kan vara att reducera kostnader, fatta beslut snabbt, hålla
kontakt med marknaden och industrin, vara konkurrenskraftig eller spara tid. Flint et al. (1997)
menar att dessa fördelar är skapade via attribut som leverantörer levererar. Exempelvis genom att ge
aktuell och korrekt information som ger marknadsrapporter, att de erbjuder rättvis prissättning
vilket eliminerar behovet för kunderna att följa upp vid problem och att lösa problem redan innan
kunden hör av sig.
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Naumann (1995, efter Flint & Woodruff, 2001) anser till skillnad från Panda (2002); Flint et
al.(1997) och Slater & Narver (2000) att kundvärde istället kan beskrivas med några enkla
komponenter, dessa är produktkvalitet, servicekvalitet, pris och företagets image. Dessa
komponenter formar kundens uppfattning om vad värde är och det är genom dessa som värde
skapas menar han. Det är viktigt för företaget att de lyckas leverera dessa komponenter då
framförallt förstagångs kunder till stor del kommer att jämföra detta med konkurrerande företag.
När kunden slutligen har fattat ett beslut om att köpa kommer en femte komponent in i bilden, detta
är relationen mellan kunden och försäljaren. Över tiden kan denna relation övergå till ett viktigt
element. Tyvärr har många företag en klar strategi för att uppnå de fyra första komponenterna men
räknar sedan med att den viktiga relationen byggs upp och sker naturligt, vilket är en orealistisk
tanke menar Naumann (1995, efter Flint & Woodruff, 2001). Företag kan genom interaktiva
processer engagera sig aktivt i att skapa värde, menar Ballantyne & Varey (2006). Likaså bedömer
forskare att interaktioner utgör grunden för formningen av kundernas uppfattningar av värde och
därav även skapandet anser Mathwick, Malhotra & Rigdon (2002).
Även Chan (2005) menar att fokus för företagen är att skapa värde för kunden. Författaren visar upp
en modell som pekar på att kunder allt mer ses som aktiva aktörer för att skapa värde. Han menar
också att det är viktigt att företag lär sig att ”byta glasögon” och se på kunderna från kundernas
egen synvinkel. Chan (2005) likt, Gibbert et al. (2002) och Payne & Frow (2005) menar att det är
av vikt att se kundernas behov och tillvarata kundernas kunskap. Värde skaps enligt Ballantyne &
Varey (2006) genom att företagen säljer en fördel till kunden. Författaren menar att det i den
fortsatta relation mellan företag och kund är angeläget att företag håller vad de lovat samt att det
sker ett utbyte av kunskap och erfarenhet parter emellan. Författaren presenterar en triangulär
modell som visar vilka aktiveter som företagen kan använda sig av för att skapa värde. Dessa
aktiviteter innefattar en kommunikativ interaktion, en utveckling av förhållandet samt förnyad
kunskap.
Woodruff (1997); Graf & Maas (2008) och Jensen (2001) anser att det är av vikt för företag att
skapa och leverera kundvärde och menar att om företagen lyckas med detta får de trogna kunder
och kan skapa långsiktiga relationer med dem för att få en konkurrensfördel på marknaden.
2.2.2. Vad företaget kan ge till sina kunder – att leverera värde
Payne & Frow (2005) menar att värdeskapande handlar om att se vad företaget kan ge av värde till
sina kunder. Enligt Lovelock (1995, efter Payne & Frow, 2005) bygger värdet på det kunden får
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från organisationen samt på företagets koncept och de fördelar som erbjuds kunden. Naumann
(1995, efter Flint & Woodruff, 2001) menar att 90-talet var ett årtionde av värde, många av
företagen under denna tid antog målet med 100 procent kundnöjdhet. Det visade sig att de företag
som levererade kundvärde bättre än konkurrenterna växte och blomstrade medan de företag som
inte levererade kundvärde vissnade och dog menar han.
Gibbert et al. (2002) föreslår fem olika stilar för hur företagen ska agera för att ta tillvara på
kundens kunskap. Dessa stilar innebär att kunden är medskapare av värde, alltså att kunden
samtidigt är konsument och producent, att företagen arbetar med teamarbete, att företagen tillåter en
ömsesidig innovation, att skapa kreativa grupper och att företagen har ett gemensamt bildat kapital
med sina kunder. Gibbert et al. (2002) menar att företag kan tillämpa flera av dessa stilar för att få
ta del av kundens kunskap och intressen. Författarna menar likt Payne & Frow (2005) att
värdeskapande handlar om att arbeta gemensamt för att skapa ett förenat värde för båda parter.
Bendapudi & Leone (2003) menar att kunderna inte längre är passiva utan att de är med som aktiva
skapare av värde. Författarna anser att företag kan öka sin konkurrensfördel och därmed leverera
mer värde än konkurrenter genom att utnyttja kundernas kompetens. Även Prahalad & Ramaswamy
(2000) menar att kunder idag har bytt roll till att bli medskapare av värde och de menar också, likt
Gibbert et al. (2002), att kunder samtidigt är konsumenter av värde. Författarna anser också att
skapandet av kundvärde handlar om att involvera kunden och dess upplevelse. Parahalad &
Ramaswamy (2000) beskriver detta genom att berätta om en online-florist som lät sina kunder vara
med att utforma blomsterbuketter och välja typ av blommor, vilken vas, kvalitet och så vidare och
därmed inte tvinga kunden att välja en specifik blomma utan ge kunden möjlighet att själv vara med
att påverka.
Grönroos (2008) menar att värde fungerar som en kompass för kunderna i den mån det hjälper dem
att fatta beslut samt att reducera risker. Grönroos (2008) hävdar att kunder i sig inte är speciellt
intresserade av vad de köper eller konsumerar. Det som är relevant för kunden är enligt Grönroos
(2008) att få ut något som är av värde för personen i fråga. Författaren menar till exempel att laga
middag till familjen bidrar till en stund tillsammans vid matbordet och värdet i sig utgörs då av att
få spendera tid med familjen. Enligt Grönroos (2008) kan bland annat värde uppstå av att personer
känner sig uppskattade och accepterade.
Payne & Frow (2005) hävdar att företag som lyckas med att ge kunder ett värdeerbjudande också
kommer att ge sina kunder en stark kundupplevelse. Som ett led i detta menar författarna att det är
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av vikt för företagen att låta kunderna göra en bedömning av värdet. Detta på grund av att företagen
skall skapa förståelse för vad kunderna värdesätter med en vara eller tjänst. Enligt Payne & Frow
(2005) kan företag använda sig av olika analyser för att få fram vad kunderna eftersöker. Fördelen
med dessa analyser är enligt författarna att företagen också kan blotta olika marknadssegment och
se behov som inte är tillfredsställda.
Lanning (2000) tar upp ett företag som exempel då de vid tidigt 90-tal började arbeta med
värdeerbjudande. Det hela började med att företaget ville förändra sin situation med missnöjda
kunder. Genom att sätta sig in i kundernas situation kunde företaget förstå vad som fattades. Genom
värdeerbjudande kunde de därmed fastställa vad kunder eftersökte. Detta gjorde att företagets kultur
och strategi förändrades. När företag skall ge kunder värdeerbjudande är det enligt Lanning (2000)
viktigt att varan eller tjänsten tillverkas, designas och säljs på ett sätt som kunder önskar för att
kunna ge kunder ett värde. Precis som Payne & Frow (2005) menar Lanning (2000) att företag skall
utgå från vad kunder värdesätter. Företagen bör enligt Lanning (2000) ha en klar bild och vara
specifika i vad de ska leverera till kunderna. Lanning (2000) menar att detta är nödvändigt för att
företaget skall kunna göra korrekta prioriteringar. Lanning (2000) lyfter upp ett flertal frågor som
företag enligt honom bör ha i åtanke när de skall lämna ett fullständigt värdeerbjudande. Några av
dessa är:
•

Vilka är de tänkta kunderna?

•

Vilka konkurrerande alternativ har de?

•

Vilka upplevelser kommer de att erhålla? (om kunderna gör som vi föreslår)

Lanning (2000) menar att kärnan i värdeerbjudande är de erfarenheter som kunder kommer att bära
med sig efter att de har varit i kontakt med företaget. Lanning (2000), precis som Payne & Frow
(2005), menar att det är viktigt att kunder ges en bra upplevelse efter att ha varit i kontakt med
företaget.
I enlighet med Lanning (2000) och Payne & Frow (2005) menar Gummesson (2002) att det är av
vikt för företagen att se till varje individ för att på bästa sätt kunna ge den aktuella kunden det den
önskar. Gummesson (2002) anser också, precis som Bohling et al. (2006), att företagen bör lära sig
att samarbeta för att skapa värde, inte bara för kunden utan också för företaget i fråga. Gummesson
(2002) menar att samverkan inom organisationen är betydelsefullt för att kunna tävla mot sina
konkurrenter. När individen är i centrum och långsiktiga relationer byggs upp blir också företagen
konkurrenskraftiga och därmed mer lönsamma enligt Gummesson (2002). Ömsesidigt samarbete
mellan företag och kund gör att båda parter är vinnare menar Gummesson (2002).
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Enligt Bohling et al. (2006) bör företag samarbeta och samordna mellan olika avdelningar inom
företaget när de skall genomföra en implementering av CRM. Payne & Frow (2005) menar att detta
samarbete är något de kan ta med i erbjudandet till kunden. I likhet med Payne & Frow (2005)
menar Bohling et al. (2006) att värdeerbjudandet är en viktig faktor i att lyckas med implementering
av CRM. Bohling et al. (2006) menar att värdeerbjudande kan verka som en lätt sak att genomföra
men som i praktiken troligtvis uppfattas som svår av många. Många företag prioriterar inte
värdeerbjudandet när de implementerar CRM hävdar Bohling et al. (2006).
2.2.3. Vad företaget kan få från sina kunder – extrahera värde
Värdeskapande handlar också enligt Payne & Frow (2005) om vad företaget kan få från sina
kunder. Enligt Payne & Frow (2005) handlar kundvärde från detta perspektiv om samproduktion,
bevarande strategier och hur företag utnyttjar olika kommunikationskanaler för att nå ut till
kunderna. Författarna menar att det finns två saker företaget kan få från kunden.
Det första företaget kan få är enligt Payne & Frow (2005) befintliga kunder och potentiella kunder
som levererar lönsamhet för företaget. Det andra företaget kan erhålla från sina kunder är enligt
dem kundförvärv och kundlojalitet sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Från denna aspekt är det också
av vikt att se vilka möjligheter det finns för företaget att bygga vidare på relationer och chanser till
merförsäljning med kunderna. Payne & Frow (2005) menar att kundförvärv och kundlojalitet är två
delar som är nödvändiga när företaget ska öka företagets och kunders värde över tid.
Fornell, Ittner & Larcker (1995 efter, Ranaweera & Prabhu, 2003) menar att kunder som känner hög
tillfredsställelse också är kunder som bli lojala. Lojala kunder bidrar till finansiella fördelar för
företaget menar Fornell et al. (1995 efter, Ranaweera & Prabhu, 2003). Enligt författarna är det
förståeligt att företag satsar på att öka kundernas tillfredsställelse.
Reinartz, Thomas & Kumar (2005) menar att hur mycket företaget investerar och hur de investerar
påverkar kundförvärv, kundlojalitet och lönsamhet hos företaget. Reinartz et al. (2005) visar bland
annan upp ett ramverk för att visa vad som påverkar kundlojalitet och kundförvärv. De listade upp
följande fyra punkter som grund för att förvärva kunder samt få lojala kunder: företagets åtgärder,
kundens åtgärder, konkurrenternas åtgärder samt kundens egenskaper.
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2.2.4. Att förvärva kunder
Villanueva, Yoo & Hanssens (2007) menar att kunderna är betydelsefulla tillgångar för företagen.
De anser att beroende på hur företagen går tillväga för att förvärva nya kunder så kommer de att
erhålla en viss typ av kunder. Alltså kommer företagens arbete med kundförvärv också påverka
företagets långsiktiga lönsamhet. Därför menar författarna att det är av vikt att företag vet vilken typ
av kunder de förvärvar så att de inte lockar till sig olönsamma kunder.
Enligt Villanueva et al. (2007) är kundförvärv och behålla kunder kostsamt för företag. Likt
Villanueva et al. (2007) menar Reichheld (1996, efter Ryals & Knox, 2001) att
kundförvärvkostnader kan vara höga, vilket innebär att kunderna inte blir lönsamma såvida de inte
behålls i ett eller flera år. Villanueva et al. (2007) menar att det finns två olika sätt för företagen att
förvärva kunder och det är genom kostsamma och snabba marknadsinvesteringar, som till exempel
kan bestå av direkt reklam, eller genom billigare men mer långsamma word-of-mouth processer.
För nystartade företag och för företag som konkurrerar på marknader där stor tillväxt råder, har
förvärvsprocessen en särskild relevans hävdar Villanueva et al. (2007). Detta på grund av att
anskaffningskostnader är en stor del i budgeten för dessa företag. Wangenheim & Bayón (2007)
diskuterar hur word-of-mouth påverkar företagens kundförvärv och menar precis som Villanueva et
al. (2007) att detta är ett sätt att skaffa nya kunder.
Hansotia & Wang (1997) menar liksom Villanueva et al. (2007) att det är angeläget för företagen att
förvärva rätt typ av kunder. Författarna menar att den stora frågan för företag vid kundförvärv är
vem eller vilka de ska förvärva. De menar att om företag förvärvar fel typ av kunder så kommer
också företagets värde att sjunka över tiden. De menar att företag kan gå tillväga på två olika sätt
när de ska förvärva kunder och därmed ha två olika synsätt på kundförvärv. Antingen så förvärvar
de många kunder men släpper då fokus på befintliga kunder eller så förvärvar de färre kunder men
är mer mån om att behålla dem efter förvärvet samt behålla befintliga kunderna. När företagen
kommer till den punkten att nya kunder förvärvas snabbare än vad förlusten av gamla kunder är,
kommer de växa i sin kundbas. Författarna hävdar att kundförvärv bör ställas likvärdigt
budgeteringsproblem då förvärv medför stora kostnader för företagen. Författarna anser tillslut att
kundförvärv bör bygga på prognoser om det framtida värdet av en nyförvärvad kund.
2.2.5. Att skapa kundlojalitet
Enligt Payne & Frow (2005) är kundlojalitet en del av forskningen inom värdeskapande. Reichheld
& Sasser (1990) anser att företag är medvetna om vad det kostar dem att förlora kunder och de har
också kunskap om vad det kostar att förvärva nya. Därför vill företagen enligt Payne & Frow (2005)
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ha lojala kunder för att på så sätt undvika onödiga kostnader. Även Woodruff (1997); Chen &
Popovich (2003) och Jensen (2001) menar att en analys av kostnaderna visar att det är billigare att
behålla kunder än att skaffa nya kunder.
Ranaweera & Prabhu (2003) anser, i likhet med Hart & Johnson (1999, efter Ranaweera & Parabhu,
2003) att tillfredställelse och förtroende är viktiga faktorer när det kommer till att skapa
kundlojalitet. Resultatet efter gjorda studier av författarna visar ett gott stöd för ett samband mellan
tillfredsställelse och kundlojalitet. De anser att om företag kan ta detta vinnande koncept till sig så
kan detta få en avgörande betydelse för företag. Anderson & Sullivan (1993) styrker detta då även
de menar att kundernas lojalitet blir högre ju mer tillfredsställda de är.
Dock anser Hart & Johnson (1999, efter Ranaweera & Parabhu, 2003) att förtroende är en mer
angelägen faktor än tillfredställelse när det kommer till att skapa kundlojalitet. Därmed menar
författarna att det inte enbart räcker med en tillfredsställd kund för att skapa lojalitet utan det krävs
också att företag arbetar för att kunderna ska känna förtroende för dem och på så sätt skapa lojalitet
dem emellan.
Zeithaml, Berry & Parasuraman (1996, efter Cronin, Brady & Hult, 2000) menar att en nyckel för
att företag ska kunna generera vinst, är att antingen öka kundlojaliteten eller minska avhopp från
kunder. Även Payne & Frow (2005) menar att kundlojalitet och att behålla gamla kunder istället för
att arbeta med nya kundförvärv, är en viktig del i att skapa värde och därmed också för att företag
ska gå med vinst. Gustafsson, Johnson & Roos (2005) visar tre stycken bidragande faktorer när det
kommer till att skapa kundlojalitet. Författarna fokuserar i sin artikel på dessa tre faktorer vilka är:
total kundnöjdhet, emotionellt engagemang samt kalkylerande engagemang.
Kundnöjdhet kan enligt Johnson & Fornell (1991) definieras som kundens totala utvärdering av en
vara eller tjänst. Författarna anser att vår förmåga att mäta kundnöjdhet till stor del beror på två
frågor, nämligen: kan kundnöjdhet jämföras mellan individer och kan kundnöjdhet jämföras mellan
branscher och produktkategorier? Gustafsson et al. (2005) anser, precis som Ranaweera & Prabhu
(2003), att tillfredsställelse är en avgörande faktor när det kommer till att tillfredställelse har en
inverkan på kundlojalitet och att detta också kan skilja sig mellan olika kunder.
Engagemang har enligt Gustafsson et al. (2005) flera olika definitioner och de anser därför att det är
svårt att ge en klar bild om hur företag ska hålla kunderna lojala. Dock föreslår författarna att man
kan dela in engagemang i två grupper, emotionellt engagemang samt kalkylerande engagemang.
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Författarna menar att det kalkylerande engagemanget är mer av kall natur och har ett rationellt och
ekonomiskt synsätt. Medan det emotionella engagemanget är av varmare natur och spelar på
affektiva faktorer. Detta engagemang bidrar till att företag också får en högre nivå av förtroende och
engagemang från sina kunder.
Gustafsson et al. (2005) hävdar att, om kundtillfredsställelse är den viktigaste aspekten i att
förbättra kundlojalitet, så bör lojalitetsprogram inriktas på att förbättra kundernas tillfredsställelse.
Om det däremot är det kalkylerande engagemanget som är den viktigaste aspekten i att skapa lojala
kunder bör företag enligt författarna lägga fokus på att förbättra kunderbjudanden och göra dem
unika. Gustafson et al. (2005) anser att chefer som bör arbeta med att förbättra det kalkylerande
engagemanget alltså får hitta andra vägar än via förbättrad kundtillfredsställelse för att skapa
konkurrensfördelar. Även Lewis (2004) menar att lojalitetsprogram har varit en viktig del när det
kommer till att bygga kundrelationer. För att lojalitetsprogram ska vara användbara krävs det att
programmen har en tydlig struktur samt motiverar kunderna att se köpet som något positivt menar
författarna.
2.2.6. Att utbyta värde mellan företag och kund
Lusch & Vargo (2006, efter Payne, Storbacka, & Frow 2008) tydliggör kundens roll som en
medskapare i att skapa värde. Författarna har delat upp S-D logik i nio grundläggande propositioner
som enligt dem inte ska ses som regler, utan som ett underlag för att lättare kunna förstå
undersökningar av värdeutbyte. Payne et al. (2008, s.84) tar avstamp ifrån den sjätte av dessa
propositionen vilken innebär:
“The customer is always a co-creator of value: There is no value until an offering is
used—experience and perception are essential to value determination.”
Med andra ord menar Vargo & Lusch (2006, efter Payne Storbacka & Frow, 2008) att kunden alltid
är en medskapare av värde och att det inte finns något värde förens ett erbjudande har accepterats av
kunden. Därefter ska kunden utifrån egen erfarenhet bilda sig en uppfattning om varan eller tjänsten
är av värde.
Payne, Storbacka & Frow (2008) menar att processen med värdeutbyte som sådan innebär att
kunden får ett värdeerbjudande, alltså att de får vara del av processen och säga sina önskemål, när
han eller hon väljer att köpa en vara eller tjänst. Därefter får kunden göra en bedömning av värdet.
Payne et al. (2008) menar att ju mer kunden får vara med och tycka till om sitt värdeerbjudande
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desto större är chansen till värdeutbyte. Därför får företagen värde i form av intäkter, vinster och
remisser med mera medan kunderna får ”värde” genom den vara eller tjänst de önskar.
Payne et al. (2008) presenterar ett tvärfunktionellt ramverk för att förklara värdeutbytet. Detta
ramverk betonar vikten av att visa sambandet mellan kunden och leverantören. Författarna menar
att omedvetna beteenden skapas genom upplevelser och aktiviteter mellan leverantören och kunden
samt hjälp av vissa verktyg. Enligt författarna ska detta ramverk av värdeutbytet delas in i tre
beståndsdelar.
Andreu et al. (2010) har gjort en undersökning som bygger vidare på tidigare nämnt ramverk från
Payne et al. (2008). Deras syfte var att utgå från detta ramverk av värdeutbyte och sedan se hur
detta samordnas utifrån kundernas perspektiv, aktörens perspektiv samt hur kundens tidigare
kunskaper spelar in. Författarna presenterar en modell som bygger vidare på forskning av både
Grönroos (2008) och Payne et al. (2008). Avsikten med denna modell var att förstå kunden och
leverantörens roller i värdeutbytet. Andreu et al. (2010) menar att leverantören har en viktig roll när
det kommer till att möjliggöra och skapa värdeutbyte. Kundernas roll är däremot av större relevans
när det kommer till att skapa värde och genomföra värdeutbyte.
Prahalad & Ramaswamy (2004) menar, likt Vargo & Lusch (2006, efter Payne Storbacka & Frow,
2008), att värdeutbyte skapas först då företag och kund samarbetar. Prahalad & Ramaswamy
(2004) menar att ett bra samspel mellan kund och företag gör att de tillsammans skapar upplevelser
som blir en konkurrensfördel. De senaste två årtiondena har företag låtit kunderna bli mer delaktiga
i arbetet menar Parahalad & Ramasway (2004). Detta visar sig bland annat genom att kunder
använder sig av självscanning i mataffärer och snabbköpskassor. Kunder upptäcker att detta många
gånger kan vara en fördel för dem menar Prahalad & Ramaswamy (2004).
Prahalad & Ramaswamy (2004) ställer sig också frågan hur företag på bästa sätt bör agera för att
skapa värdeutbyte med kunder. Det första ett företag bör göra för att skapa värdeutbyte är att skapa
ett ömsesidigt samarbete mellan företaget och dess kunder menar dem. Genom att använda sig av
dialog, ge tillgång till företaget, berätta om risker och ha en öppenhet mot kund skapas enligt
författarna en bra grund för värdeutbyte. Precis som Payne et al. (2008) anser Parahalad &
Ramasway (2004) att dialoger är av särskild vikt vid värdeutbyte. Genom att föra dialoger med sina
kunder visar företagen enligt författarna engagemang, interaktivitet samt förmågan och viljan att
arbeta för båda sidor. Fördelen med detta är också att kunderna via tillgång till information och en
öppenhet från företagets sida, kan ta beslut och samtidigt veta om eventuella risker med ett köp.
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Genom att företagen personifierar och individanpassar sina varor och tjänster mer, menar Parahalad
& Ramasway (2004) att en högre grad av värde kan skapas. Företag bör anpassa upplevelsen efter
aktuell kund och främja specifika önskemål. För att skapa ett värdeutbyte mellan kund och företag
menar Parahalad & Ramasway (2004) att direkt kontakt är att föredra. Förståelse skapas bäst genom
att närvara med kunden. Detta sker då framförallt genom rika dialoger med kunden anser
författarna. Genom att skapa en miljö där kunden känner sig uppmuntrad till att delta kommer också
värdeutbytet ske lättare menar författarna.
Parahalad & Ramasway (2004) menar att företag också bör inse att ju mer kunskap och utbildning
en kund har, desto mer avvägningar kommer de att göra för att ta ett klokt beslut inför ett köp. Här
syns en motsvarighet från Vargo & Lusch (2006, efter Payne Storbacka & Frow, 2008) i tanken om
att kunderna bör utgå från egen erfarenhet när de skall ta ett beslut och att kunden där med har ett
eget ansvar. Dock menar Parahalad & Ramasway (2004) att företag ändå har en plikt att agera
professionellt och berätta för kunden när de bör avstå ett köp. Det är också av vikt att kunderna
förstår att värdeutbytet sker från två håll och att kommunikationen skall ske därefter. Alltså måste
båda parter vid värdebyte anpassa sig efter rådande situation.
2.3. State-of-the-art
I det följande avsnittet redogör vi för en utvärdering och bedömning av de vetenskapliga artiklar vi
presenterat i vårt teorikapitel. Philipson (2014-06-02) menar att State-of-the-art visar på styrkan i de
presenterade teorierna. Detta kommer tillsammans med vårt teorikapitel att vara grunden för att
kunna identifiera forskningens gap inom detta ämne. Tabellerna som redovisas kommer att visa
skillnader i de teorier vi valt i vår uppsats.
Utifrån varje artikels antal citeringar har vi studerat teorins relevans för att utvärdera validiteten för
att därefter avgöra om teorierna är föreslagna, framväxande eller dominerande. Om teorin har
mellan cirka 0-100 citeringar och har en svag validering, bedöms den som föreslagen teori. Har
artikeln mellan cirka 200-300 citeringar och är något validerad, bedöms den som framväxande. Har
artikeln däremot cirka 500 citeringar eller mer och är väl validerad bedöms den som dominerande.
Detta hjälper oss att bedöma de olika vetenskapliga artiklarna samt teorin i sin helhet. Vi har även
tagit reda på om våra valda artiklar är godkända av minst två forskare, alltså om artiklarna är peerreviewed. Detta har vi gjort genom att söka efter varje journal i Ulirchsweb.
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Vi har valt att dela upp vår redogörelse av State-of-the-art efter teorikapitlets två huvudrubriker,
implementering av CRM och värdeskapande perspektiv vid implementeringen av CRM. Detta för
att ge en bild av styrkorna kring teorierna under respektive rubrik.
2.3.1. Implementering av CRM
Fenomen
Implementering

Referens

Citeringar Validitet

av CRM

Styrkor i
teorierna

Väl validerad

Dominerande

563

Något validerad

Framväxande

Becker et al. (2009);

96

Lite validerad

Föreslagen teori

Finnegan & Currie

55

Chen & Popovich
(2003)
Mål

(2010);
Lindgreen et al.

95

(2006)
Utvärderad som: Föreslagen teori
Tabell 1, Mål med implementering av CRM, egen.
Fenomen
Implementering av CRM

Referens

Citeringar Validitet

Styrkor i
teorierna

Reinartz et al.

1026

Väl validerad

Dominerande

969

Något

Framväxande

(2004)
Payne & Frow
Svårigheter och förslag

(2005);

till lösningar

Ryals & Knox

validerad
360

(2001);
Chen &

563

Popovich (2003);
Reinartz, Thomas 475
& Kumar (2005)
Becker et al.

96

(2009);
Bohling et al.

Lite

Föreslagen teori

validerad
124
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(2006);
Bull (2003);

234

Finnegan &
Currie (2010);

55

Lindgreen et al.

95

(2006);
Mendoza et al.

51

(2006);
Nguyen et al.

142

(2007);
Payne & Frow

174

(2006);
Pries & Stone

24

(2004);
Kotorov (2003)

115

Utvärderad som: Föreslagen teori
Tabell 2, Svårigheter vid implementering av CRM och förslag till lösningar, egen.
Denna tabell visar de teorier som behandlar implementeringen av CRM. Teorierna visar att många
företag har problem med implementeringen av CRM på grund av många olika anledningar.
Författarna presenterar flertalet möjliga lösningar på detta problem som testas med blandat resultat.
Vi har utvärderat dem som föreslagen teori. Detta innebär att det finns en del forskning inom detta
område men det är endast en liten andel forskare som berört några allmänt accepterade lösningar
vilket visar på att det behövs mer forskning inom detta ämne. Samtliga artiklar är granskade av
minst två forskare och är därmed peer-reviewed.
2.3.2. Värdeskapande perspektiv
Fenomen
Värdeskapande

Referens

Citeringar Validitet

perspektiv

Styrkor i
teorierna

Woodruff (1997)

3149

Väl validerad

Dominerande
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Skapa värde

Gibbert et al. (2002);

430

Slater & Narver

445

Något validerad

Framväxande

Lite validerad

Föreslagen teori

(2000);
Wang et al. (2004);

304

Ryals & Knox (2001); 360
Chen & Popovich

563

(2003)
Mathwick et al.

291

(2002);
Panda (2002);

36

Graf & Maas (2008);

94

Chan (2005);

119

Ballantyne & Varey

258

(2006);
Flint et al. (1997);

366

Flint & Woodruff

142

(2001);
Kotorov (2003);

115

Payne & Frow

174

(2006);

47

Jensen (2001)
Utvärderad som: Föreslagen teori
Tabell 3, Hur företag skapar värde, egen.
Fenomen
Värdeskapande

Referens

Citeringar Validitet

perspektiv

Leverera värde

Styrkor i
teorierna

Cronin et al. (2000)

2987

Väl validerad

Gibbert et al. (2002);

430

Något validerad

Slater & Narver

445

Dominerande

Framväxande

(2000);
Wang et al. (2004);

304

Payne & Frow

969

(2005);

798
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Bendapudi & Leone
(2003)
Mathwick et al.

291

Lite validerad

Föreslagen teori

(2002);
Panda (2002);

36

Graf & Maas (2008);

94

Chan (2005);

119

Ballantyne & Varey

258

(2006);
Flint et al. (1997);

366

Flint & Woodruff

142

(2001)
Utvärderad som: Föreslagen teori
Tabell 4, Hur företag levererar värde, egen.
Fenomen
Värdeskapande

Referens

Citeringar Validitet

perspektiv

Styrkor i
teorierna

Ranaweera & Prabhu

304

Väl validerad

Dominerande

Något validerad

Framväxande

Lite validerad

Föreslagen teori

(2003);
Extrahera

Wangenheim &

värde

Bayón (2007)

154

Utvärderad som: Framväxande teori
Tabell 5, Hur företag extraherar värde, egen.
Fenomen
Extrahera värde

Referens

Citeringar Validitet

Styrkor i
teorierna

Wangenheim &

154

Väl validerad

Dominerande

Något validerad

Framväxande

Bayón (2007);
Kundförvärv

Villanueva et al.

235

(2008);
Ryals & Knox (2001)

360
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Hansotia & Wang

86

Lite validerad

Föreslagen teori

(1997)
Utvärderad som: Framväxande
Tabell 6, Hur företag arbetar med kundförvärv, egen.
Fenomen
Värdeskapande

Referens

Citeringar Validitet

perspektiv

Kundlojalitet

Styrkor i
teorierna

Woodruff (1997)

3149

Väl validerad

Dominerande

Gustafsson et al.

670

Något validerad

Framväxande

(2005);

645

Lite validerad

Föreslagen teori

Johnson & Fornell
(1991);

288

Lewis (2004);
Reichheld & Sasser

5623

(1990)
Jensen (2001)

47

Utvärderad som: Framväxande teori
Tabell 7, Hur företag arbetar med kundlojalitet, egen.
Fenomen
Värdeskapande

Referens

Citeringar Validitet

perspektiv

Värdeutbyte

Styrkor i
teorierna

Grönroos (2008)

524

Väl validerad

Dominerande

Payne et al. (2008);

791

Något validerad

Framväxande

Prahalad &

1735
Lite validerad

Föreslagen teori

Ramaswamy (2000)
Gummesson & Mele

33

(2010);
Andreu et al. (2010)

30

Utvärderad som: Framväxande
Tabell 8, Hur företag jobbar med värdeutbyte, egen.
Teorierna i denna tabell presenterar varför det behövs ett värdeskapande perspektiv för att
implementera CRM samt hur företag kan extrahera värde, leverera värde och utbyta värde. Även
denna sista tabell visar att den största delen av dessa teorier är utvärderad som framväxande. Vi har
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använt oss av teorier publicerade i journals som Journal für Betriebswirtschaft vilka inte är peerreviewed. Vi är medvetna om detta men anser ändå att denna teori är relevant då den är likvärdig
med de övriga teorier publicerade i journals som är peer-reviewed.
Som vi kan se av dessa tabeller är ämnet vi valt att fördjupa oss i, alltså implementeringen av CRM
med ett värdeskapande perspektiv, utvärderade som föreslagna teorier och framväxande teorier
vilket visar på att det behövs mer forskning inom dessa områden.
2.4. Modell
Med denna modell vill vi sammanfatta litteraturöversikten och påvisa de enligt oss relevanta
elementen. Vi utgår från de delar vi anser är betydelsefulla för att skapa goda förutsättningar vid
implementeringen av CRM. Detta innefattar enligt Payne & Frow (2006) att företag genom att anta
ett värdeskapande perspektiv skapar goda förutsättningar vid implementeringen av CRM.
Värdeskapande perspektivet innebär enligt författarna att företaget bör extrahera, leverera samt
utbyta värde. Leverera värde innebär enligt vår modell att företaget bör skapa relationer och
involvera sina kunder. Extrahera värde innebär att företaget får värde genom nya kunder samt lojala
kunder. Värdeutbyte betyder att företaget utbyter kunskap med sina kunder och att kunden är
medskapare av värde. Teorin tar även upp vilka som bör involveras, vilket enligt Chen & Popovich
(2003) och Ryals & Knox (2001) är ledningen och samtliga som berörs av implementeringen av
CRM. Genom att involvera rätt människor skapas även ett internt värde inom företaget, vilket vi
menar bidrar till att förbättra förutsättningarna att skapa värde. Med utgångspunkt från denna
modell kommer vi att undersöka hur företag genom ett värdeskapande perspektiv och genom att
involvera de berörda anställda, implementerar CRM.
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Figur 2, Implementering av CRM utifrån ett värdeskapande perspektiv, egen.
2.5. Forskningsfrågor
Hur arbetar företag utifrån ett värdeskapande perspektiv med implementering av
CRM?
-Hur skapas goda relationer med kunderna?
-Hur involveras kunderna?
-Hur arbetar företaget med kundförvärv och kundlojalitet?
-Hur tar företag tillvara på kundernas kunskap?
Vilka involveras när företag implementerar CRM med ett värdeskapande perspektiv?
-Varför bör ledningen involveras vid implementeringen av CRM?
-Varför ska de berörda involveras vid implementering av CRM?
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3.

Metod

I följande kapitel beskriver vi hur vår studie har genomförts. Vi diskuterar hur kvalitén av våra val
har påverkat studien. Vi presenterar även en operationalisering av våra frågeställningar.
3.1. Undersökningsdesign
Vi valde att genomföra intervjuer på grund av att vi ville få djupa och detaljerade svar angående
respondenternas personliga uppfattningar. Myers & Newman (2007) menar att den kvalitativa
intervjun är ett viktigt instrument i den kvalitativa forskningen. Tillvägagångssättet vid intervjuerna
var av semistrukturerad art då vi ville ge respondenterna möjlighet till att svara självständigt. Enligt
oss bidrog det till att uppsatsen genom att vi vid varje möte med en respondent fick ta del av
djupgående svar men också möjlighet att ta in ordval med mera från respondenterna. DiCiccoBloom & Crabtree (2006) och Britten (1995) menar att semistrukturerade intervjuer är vanligt
förekommande i kvalitativ forskning. Myers & Newman (2007) lyfter fram problem som kan
uppkomma vid intervjuer som bland annat kan vara att intervjuaren inte känner våra respondenter
och att tidsaspekten kan vara ett problem. Som en följd av vårt val av att göra intervjuer blir vår
uppsats av en kvalitativ karaktär. Vi har genom delaktighet bidragit till uppsatsen genom ständiga
reflektioner och värdefulla tankar genom processen. Stenbacka (2001) menar att detta stämmer väl
in på den kvalitativa forskningsdesignen.
Vi valde att utforma en intervjuguide. Detta för att ges stöd vid intervjutillfällena samt att några av
våra respondenter ville ta del av frågorna innan de tog ställning till om de ville ställa upp på en
intervju. Vår intervjuguide bygger på utvalda teman med specificerade frågor baserade på teori
kring ämnet. Vi har försökt att utforma vår intervjuguide på ett logiskt sätt och använt oss av ett
lättbegripligt språk för att underlätta kommunikationen med våra respondenter. Vårt mål var att
ställa förutbestämda öppna frågor i den mån det var möjligt.
Vi valde att bygga våra frågor utifrån leverera värde, extrahera värde, värdeutbyte samt
implementeringen av CRM. Detta för att vi skulle få en förståelse för hur företagen tänker utifrån
ett värdeskapande perspektiv. Vi valde att behandla frågor om värdeskapande först, då vi ansåg att
det var lätta frågor att börja med. Detta på grund av att vi har uppfattat att CRM kan vara ett
känsligt ämne. Vi ansåg därför att intervjuerna skulle få ett bättre flyt om vi började med att ställa
frågor om värdeskapande. För att sedan skapa förståelse för hur företagen har implementerat CRM
så har vi ställt frågor om vilka de anser är betydelsefulla att involvera och hur ledningen kan bidra.
Vi ville även få svar på vilka mål företaget hade med implementeringen samt vilka problem som
uppkom på vägen för att få en helhetsbild kring implementeringen.
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Vi har till största delen använt oss intervjuer på plats, men även en telefonintervju och två
mailintervjuer. Fördelen med mail- och telefonintervjuerna för oss var att vi kunde boka intervjuer
som geografiskt annars hade gjort det svårt för oss att genomföra. Rohde, Lewinsohn & Seely
(1997) menar att fördelarna med att göra intervjuer över telefon är just de ekonomiska och
logistiska. Nackdelarna blev därmed att vi inte kunde träffa våra respondenter ansikte mot ansikte.
De fördelarna som vi gick miste om när vi inte träffade respondenterna ansikte mot ansikte var
bland annat de fördelar som Opdenakker (2014-06-02) menar är direkt kommunikation, möjligheten
att uppfatta sociala signaler och att inte ha någon tidsfördröjning av svaret. De intervjuer som vi
valde att genomföra via telefon och mail ansåg vi ändå vara av vikt på grund av att vi ansåg att
dessa personer hade god kunskap och var insatta i ämnet. Därav ställde vi nämnda fördelar mot
nackdelar och valde därför att genomföra dessa intervjuer på distans. Våra respondenter fick
chansen att vara anonyma vilket vi anser gör att svaren blir mer pålitliga. Trovärdigheten på våra
studier har dock sänkts något i och med att vi valde att genomföra några intervjuer via mail och
telefon. Vi använde oss också av diktafon för att spela in våra intervjuer och därmed underlätta
transkriberingen
Vår uppsats antar en abduktiv ansats då den utgår ifrån empirin då vi genomförde intervjuer och
drog våra slutsatser utifrån dessa samt att vi byggde vår analys på insamlad data. Vi inhämtade
samtidigt befintliga teorier om implementeringen av CRM som låg till grund för våra
frågeställningar. Detta stämmer överens med Reichertz (2004, efter Flick, von Kardorff & Stenke
2004) som menar att forskare inom abduktion utgår ifrån en redan befintlig teori men prövar denna
på okända fall. Resultatet som sedan presenteras baseras på enskilda personers uppfattning
angående detta istället för redan befintliga teorier. En abduktiv ansats beskriver enligt Kudo, Murai
& Akama (2009) en process som förklarar redan givna fakta och utreder orsakssambandet.
Dessa val innebär att kvaliteten på vår uppsats blev god med avseende på att den kvalitativa
forskningen ger oss förståelse och intervjuerna bidrog till en stor mängd faktainsamling som kom
att besvara vårt syfte. Kvaliteten ifrågasätts dock då det vid intervjuer alltid finns en risk att vi som
intervjuare påverkar respondenterna. Vi är medvetna om detta men anser att intervjuer är att föredra
mot exempelvis en enkätundersökning då vi ville få djupa och ingående svar.
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3.2. Population och urval
Vi valde att intervjua företag som på något sätt arbetar med CRM i Sverige. Detta kunde vara
företag som arbetar med ett CRM-system eller företag som jobbar med CRM utifrån processer.
Eftersom att definitionen på CRM inte är entydig är det svårt att avgöra hur många företag som
arbetar med CRM. Gemensamt för företagen som arbetar med CRM är att de är beroende av goda
relationer med sina kunder. Vårt urval kom att bli från medelstora till små företag vilka alla arbetar
med CRM. Population är enligt Bryman & Bell (2013) den grupp forskare gör sitt urval från.
Gällande urval bestämde vi oss för att göra bekvämlighetsurval då vi ville ha ett urval som var
lättgängligt eftersom att vi uppfattade vår undersökning som känslig. Teddlie & Yu (2007) menar
att bekvämlighetsurval är urval som är lättgängligt och ett urval där personer är villiga att ställa upp
på en intervju. Vi valde att göra tio stycken intervjuer med personer med god kunskap inom
området. Marshall (1996) menar att det är viktigt att urvalsstorleken är tillräckligt stor för att
svaren ska vara representativa. Marshall (1996) menar att urvalet ska vara så stort att alla frågor
besvaras och att urvalsstorleken till stor del beror på det fenomen som studeras. I vår studie har vi
varit i kontakt med företag från Stockholm, Uppsala, Gävle, Göteborg och Linköping. De som
skiljde dem åt var att de hade olika lång erfarenhet av arbetet med CRM och att implementeringen
av CRM låg närmare i tiden för några av dem.
De företag vi har valt att intervjua är representativa på grund av att företagen är av stor och liten
karaktär samt att respondenterna är från flera olika städer runt om i Sverige. Företagen vi har träffat
har ekonomiska skiljaktigheter, vilket vi menar bidrar till att vissa företag också har en större
budget vid implementeringen av CRM. Våra respondenter var av olika kön, hade olika erfarenheter
inom CRM och hade olika positioner inom företagen.
För att öka studiens generaliserbarhet har vi använt oss av representanter från stora och små företag
i olika åldrar samt olika positioner. Dock menar vi att generaliserbarheten i denna är studie
begränsad på grund av vår urvalsmetod samt att urvalets storlek på tio intervjuer inte kan spegla
populationen. Vi menar att det skulle ha krävts både fler respondenter samt fler och mer djupgående
frågeställningar för att uppnå en god generaliserbarhet. Generaliserbarheten är enligt Wallén (1996)
ett av de krav som ställs på vetenskapliga studier. Myers (2000) menar att det är svårt att uppnå god
generaliserbarhet i kvalitativa studier då forskare i framtiden inte med säkerhet har tillgång till
samma typ av källor och respondenter. Enligt Ejvegård (2002) innebär generalisering att göra
resultatet allmänt vilket vi med bakgrund av ovanstående inte anser att vi kan göra med tanke på
vårt begränsade urval.
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3.3. Operationalisering
Genom en operationalisering har vi fått fram de begrepp vi avser mäta i vår undersökning. Detta
bidrar till vårt arbete genom att visa att frågorna har en vetenskaplig grund och därmed är
förankrade i tidigare forskning.

Enligt Bryman & Bell (2013) innebär operationalisering att

forskaren visar vilka eller vilket tillvägagångsätt som denna kommer använda sig av för att mäta
begrepp. Enligt Wallén (1996) är det väsentligt att mäta begreppen på grund av att
operationalisering bidrar till att forskaren kan pröva och finna motsvarigheter till teorin.
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Figur 3, Operationalisering, egen.
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Figur 4, Operationalisering, egen.
3.4. Analysmetod
Vi ansåg att det i vår uppsats var lämpligt att använda Well Grounded Theory som analysmetod.
Detta på grund av att vi har samlat in vårt material från intervjuer vilket har bidragit till stora
mängder data samt att denna analysmetod bidrar till en ökad förståelse av inhämtad data. Enligt
Philipson (2013) handlar denna metod om att fullfölja 17 steg vilka ska bidra till att insamlad data
blir medveten och transparant. Vi började vår analysmetod med att individuellt leta nyckelord i det
transkriberade materialet. Vi letade då efter nyckelord som vi ansåg vara betydelsefulla för att svara
på frågorna. Den individuella sökningen efter nyckelord bidrog dels till att vi fick fram fler
nyckelord men även att vi sedan tillsammans kunde diskutera fram vilka nyckelord som skulle
användas för att bäst få svar på våra frågor. Fördelen med att söka efter nyckelorden individuellt var
att vi kunde upptäcka skiljaktigheter i respektive tolkning, detta anser vi bidrar till trovärdigheten i
vår uppsats.
Efter diskussionen om vilka nyckelord som var av vikt skapade vi underrubriker till våra frågor
utifrån likheterna mellan nyckelorden. Målet med detta är enligt Philipson (2013) att i senare skede
se mönster och samband med hjälp av färgade fält. Genom detta får forskaren lättare en förståelse
för inhämtad data och eventuella mönster. Vi har fått fram mönster som stämmer överens med
Philipsons (2013) beskrivning, det vill säga globala och lokala mönster. Vid utförandet av de lokala
mönstren valde vi att ta bort de frågor som vi inte ansåg vara relevanta för att studera närmare.
Dessa mönster har sedan varit grunden för vår analys där vi diskuterat de framkomna sambanden.
Denna analysmetod har bidragit till att få svar på vårt syfte då vi fått en större förståelse för vår
inhämtade data.
3.5. Kvalitetsmått
Frågan om kvalitet på kvalitativa studier är enligt Fejes & Thornberg (2009) en svår fråga att
besvara. Vi har valt att bedöma vår studie på kvalitetsmått så som trovärdighet och äkthet i enlighet
med Guba & Lincoln (1985, efter Seale, 1999) och Marrow (2005). Enligt Guba & Lincoln (1985,
efter Seale, 1999) delas trovärdighet upp i fyra underrubriker, nämligen: konfirmering, pålitlighet,
överförbarhet och tillförlitlighet. Dessa innebär att studien skall vara objektiv, att forskarna är
32	
  
	
  

överens om hur de ska tolka svaren och om studien kan generaliseras. Guba & Lincoln (1985, efter
Seale, 1999) menar att äkthetskriterierna mäts efter rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk
autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Vi har även valt att bedöma uppsatsens
transparens, vilket innebär hur väl vi har beskrivit arbetssättet och huruvida vi har haft en öppenhet
mot läsaren.
Vi anser att vår uppsatts uppfyller kravet på att ge en rättvis bild. Detta genom att ha respondenter
med olika positioner inom företagen. Vi anser även att vi uppfyller kriteriet om ontologisk
autenticitet då vi med bakgrund av vårt syfte anser att de företag som var med i undersökningen kan
dra nytta av studien då de kan se hur de övriga företag i undersökningen ser på detta fenomen. Vi
anser däremot att vi inte uppfyllt den pedagogiska autenticiteten då vi valde att intervjua endast en
till två medarbetare på varje kontor. Vilket gör att vår uppsats inte räcker till för att uppleva kriteriet
då det innefattar flera personer från samma miljö. Eftersom att våra respondenter sitter på olika
positioner på respektive företag anser vi att dessa genom denna undersökning inte kan förändra sin
situation, vilket gör att vi inte uppfyller kriteriet om katalytisk autenticitet. Då vi inte redogör för
några nya förslag till vad företag bör åtgärda så anser vi att vi inte upplever kriteriet om taktisk
autenticitet som handlar om vad företagen kan göra för att förändra sin situation.
Konfirmeringen i vår uppsats anser vi vara god då vi i vår undersökningsdesign, intervjuer, har
upprätthållit en neutral inställning mot respondenterna. Vi har också använt öppna frågor så långt
det har varit möjligt för att inte influera respondenterna. Enligt oss är vår studie pålitlig då vi tydligt
har presenterat hur våra frågeställningar ter sig till tidigare forskning genom vår operationalisering.
Vi menar också att vår analysmetod bidragit till pålitligheten då vi noggrant har analyserat vår data
och presenterat våra analyser i uppsatsen.
Som tidigare nämnt anser vi inte att vår studie går att generalisera på grund av att vi anser att
storleken på vårt urval är för litet för att göra allmänna antaganden samt att urvalsmetoden inte
tillåter generalisering enligt Bryman & Bell (2013), detta gör att kvalitetskravet på överförbarhet
inte uppnås. Vi menar även att vår studie inte uppfyller kravet om tillförlitlighet i det avseendet att
vi inte har låtit respondenterna kontrollera vårt resultat.
Vi anser att vi har uppfyllt kravet om transparens då vi genom uppsatsens gång har beskrivit
samtliga steg i processen. Vi har också valt att lyfta fram citat i empirin för att ge läsaren en
förståelse för respondenternas svar.
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Med ovanstående diskussion som bakgrund anser vi att kvalitén på vår uppsats har varit god utifrån
kriterierna om trovärdighet och transparens. Vi vill understryka att syftet med vår studie inte
innefattar en generalisering av populationen. Vi anser dock att det i denna studie finns rum för
förbättring med avseende på urval och äkthet.

34	
  
	
  

4.

Empiri

I denna empiriska del kommer vi att redovisa respondenters svar. I bilaga 3 presenteras samtliga
respondenter med frågor, underrubriker och nyckelord vilka är utvalda från transkriberingarna av
intervjuerna.
Nedan visas figur 5, vilken visar funna globala mönster vilka vi har hittat genom analysmetoden
Well Grounded Theory, som tidigare presenterats och diskuterats i metodkapitlet. I analysen
kommer vi att diskutera de likheter och skillnader som vi ser i denna figur.
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Figur 5, Globala mönster, egen.
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Empirin bygger vidare på lokala mönster, vilka utgår från våra teoretiska rubriker från vår
operationalisering, för att ge möjlighet att svara på studiens syfte. För att öka läsaren förståelse för
respondenternas svar har vi valt att lyfta fram citat från respondenterna kopplade till det aktuella
lokala mönstret. Slutligen har vi också valt att lyfta skiljaktigheter i svaren från respondenterna.
4.1. Leverera värde

Figur 6, lokalt mönster nr 1, egen.
I figur 6 visas hur respondenterna har svarat på frågan om hur de skapar värde till sina kunder. Det
lokala mönstret 1, visar att flertalet av respondenterna menade att de skapar värde för sina kunder
genom att ha stort kundfokus. De tyckte att de genom större kundfokus alltid försöker se till vad
som är bäst för kunden i en specifik situation. Flera av dem som svarade att de skapar värde genom
större kundfokus, svarade också att värde skapas genom att bygga upp ett förtroende för kunden.
Dessa respondenter menade också att värdet byggs upp genom att erbjuda kunderna tjänster och
produkter. Tre av dessa respondenter menade också att värde skapas genom att vara tillgänglig för
kunden. Med tillgänglighet ansåg dessa respondenter dels den tillgänglighet som skapas genom att
erbjuda flera produkter på ett och samma ställe men också genom att vara en tillgänglig kontakt för
kunden och finnas där när denne behöver hjälp.
Respondent 3: ”… och på något vis enkelt och lätt och relativt tillgängligt svarar och finns där
liksom...”

Figur 7, lokalt mönster nr 2, egen.
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Mönster 2, visas i figur 7 och presenterar svaren på frågan om hur respondenterna arbetar för att
utveckla relationerna med sina kunder. Mönstret visar att samtliga respondenter är eniga om att
företagen utvecklar relationerna genom att anpassa sig efter kunderna och genom kommunikation.
Kommunikationen kan enligt respondenternas svar både innefatta att den interna kommunikationen
på företaget ska fungera bra för att ge enhetliga och korrekta svar till kunderna men också
kommunikationen mellan kund och företag. I mönstret ser vi även att 5/6 respondenter ansåg att
företagen bör leverera service och kvalitet för att utveckla relationerna med sina kunder. Enligt dem
kan detta ske dels genom att ge service genom att presentera lösningar för kunden och erbjuda varor
och tjänster av kvalitet till den aktuella kunden.
Respondent 9: ”… segmentera butikens kunder och utveckla specifika värden för respektive
segment.”

Figur 8, lokalt mönster nr 3, egen.
Vad företagen anser om att involvera sina kunder i processen vid köp av vara eller tjänst presenteras
i figur 8. Samtliga respondenter i mönster 3 svarade att de involverar sina kunder genom att
undersöka vad kunden efterfrågar. Dock menade 5/6 av dessa respondenter att involveringen också
sker beroende på kund till kund. De avser alltså att alla kunder inte vill vara särskilt involverade
utan förväntar sig att företaget enbart ska ta emot en beställning och utföra den. Andra kunder vill
vara mycket delaktiga i varje steg vid kontakten med företaget, svarar våra respondenter.
Respondent 2:” Det är väldigt olika från kund till kund.”
Fyra av våra respondenter i detta lokala mönster ansåg att en involvering av kunderna också ger
förtroende för företaget. De menade att involveringen innebär fördelar genom bland annat trygghet
och att göra det lätt för kunderna att vara kund och köpa av ett företag och att detta bidrar till att
förtroendet för dem också ökar.
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Figur 9, lokalt mönster nr 4, egen.
Figur 9 visar upp det fjärde lokala mönstret vilket visar svaren på frågan hur företagen arbetar för
att kunderna ska ges en bra upplevelse vid kontakt med dem. Samtliga respondenter i detta mönster
svarade att de menade att företag framför allt bör bidra till en positiv upplevelse för kunden genom
att ge dem god service. Respondenterna lyfter bland annat fram att företagen ska hjälpa kunderna
med deras problem och att de ska ha en professionell framhållning samt ett trevlig bemötande.
Respondent 4: ”… service i världsklass, ja men att vi alltid försöker hjälpa till.”
Mellan dessa sex respondenter går sedan åsikterna isär. Hälften av respondenterna menade att en
utbildad och kunnig personal och kunder är viktigt medan den andra hälften hävdade att en god
upplevelse främst handlar om att finnas tillgänglig för kunden. Två av respondenterna framhåller
också vikten av att ha kundfokus för att ha möjlighet att ge en god upplevelse för kunden. De
framhäver att mötet blir kundfokuserat genom att de är personliga i mötet med kunden samt genom
att visa dem mycket omtanke.
4.2. Extrahera värde

Figur 10, lokalt mönster nr 5, egen.
I figur 10 visas det lokala mönstret 5 som behandlar frågan angående hur företaget arbetar med
kundförvärv. Denna fråga gav många olika svar, men vi kan ändå finna ett mönster i frågan på de
svar som företagen var eniga om. Mönstret visar att flera respondenter är överens om bland annat
att kundförvärv sker genom kundvård.
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Respondent 1” Och sedan har vi ju i perioder direkt bearbetning av kunder.”
Vi kan även finna i mönstret att fyra av våra respondenter ansåg att kundförvärv sker genom
samarbete. Med samarbete menar respondenterna att de genom sina befintliga kunder kan skapa ett
samarbete med deras kunder och på så sätt förvärva nya kunder. I detta lokala mönster syns också
att respondenterna anser att kundförvärv sker genom företagets olika erbjudanden. Med
erbjudanden menade företagen deras specifika produkter och tjänster, samt hur företaget arbetar
med detta. Slutligen finner vi i det lokala mönstret att tre av fem företag ansåg att kundförvärv sker
genom rekommendationer från nöjda kunder. De menade att rekommendationerna bland annat kan
ske genom word-of-mouth och goda rykten.

Figur 11, lokalt mönster nr 6, egen.
I figur 11 ser vi det lokala mönstret 6 som behandlar frågan om hur företagen arbetar för att behålla
befintliga kunder. Vi kan ur detta mönster utläsa att 7/8 respondenter är eniga om att kunderna
behålls genom att företaget ger god service till sina kunder och på så sätt får dem att stanna kvar
inom företaget. I mönstret ser vi även att vissa av företagen anser att kunderna behålls genom att
företaget har en kommunikation med dem. Med kommunikation menade företagen att de håller
kontakten med kunderna genom exempelvis luncher och telefonsamtal. Hälften av respondenterna i
det lokala mönstret ansåg att de behåller befintliga kunder genom att skapa mervärde för dem.
Företagen skapar mervärde genom att ge kunden det lilla extra vilket bidrar till att kunden blir nöjd.
Respondent 5: ”… upprätthålla relationer att skapa mervärde i vår tjänst för dem så att dem
känner att det vi gör är värt det helt enkelt.”
Till sist kan vi även se likheter i detta mönster då företagen ansåg att de behåller sina kunder genom
företagets fördelar. Med företagets fördelar menar de vad företaget kan erbjuda kunden.
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4.3. Värdeutbyte mellan företag och kund.

Figur 12, lokalt mönster nr 7, egen.
I figur 12 kan vi se frågan som handlar om företaget anser att kunden är medskapare av värde samt
varför kunden är det. Inom detta lokala mönster 7 är samtliga respondenter överens om att kunden
är medskapare av värde genom att de bidrar till nya kunder. Till sist finner vi i detta lokala mönster
att 3/5 respondenter ansåg att kund och företag skapar ett gemensamt värde genom att de kan ta
tillvara på varandras kunskap.
Respondent 7: ”… i ett väldigt väl fungerande företag så har kunderna ger värde till de anställda
också.”

Figur 13, lokalt mönster nr 8, egen.
Figur 13 behandlar frågan angående vad företagen gör för att skapa ett samarbete mellan företag
och kund. Här finner vi det lokala mönstret 8. Detta mönster är stort för att påvisa skillnaderna i
svaren. Det finns ingen markant likhet mellan respondenternas svar på denna fråga. Mönstret visar
att företagen har individuella tillvägagångssätt för att skapa samarbete. Två av respondenterna
svarade att de skapar samarbete genom att ha fysiska möten med kunden.
Respondent 1: ” … här kan vi få träffa en […] fysiskt så här och prata med istället för att sitta på
något callcenter någonstans. Det är ju klart att det blir ett annat typ av samarbete med kunden om,
vi fixar till det här och man för en dialog på den nivån men det uppskattas ju av kunderna det vet vi
ju.”
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Vi kan även se att fyra av respondenterna ansåg att samarbete skapas mellan kund och företag då
företaget involverar kunden i köpprocessen eller vid framtagning av nya produkter eller tjänster. Tre
av respondenterna ansåg även att samarbete skapas genom att företaget och kunden har en
kommunikation med varandra. Dessa respondenter framhävde dialog som en förutsättning för
samarbete. Två av respondenterna i detta mönster ansåg inte att de arbetar med att försöka skapa ett
samarbete med kunden. En av dem menade att de främst samarbetar men andra företaget som gör
nytta för företagslivet som sådant.

Figur 14, lokalt mönster nr 9, egen.
I figur 14 finner vi mönster, 9 som behandlar frågan angående hur företaget anser att de utbyter
värde/ kunskap med sina kunder. I detta mönster är alla eniga om att företaget utbyter värde/
kunskap med kunden på bästa sätt genom att ta åt sig feedback från kunden.
Respondent 10: ” Genom feedback ifrån våra kunder kan vi alltid bli ännu bättre.”
4.4. Implementering av CRM

Figur 15, lokalt mönster nr 10, egen.
I figur 15 visas svaren från våra respondenter på frågan om vilka som är betydelsefulla att involvera
vid implementeringen av CRM för att skapa värde för organisationen och dess kunder. Samtliga
respondenter i mönster 10 svarade att ledningen är betydelsefull vid implementeringen av CRM.
Två av de som svarade att ledningen är betydelsefull vid implementeringen av CRM menade också
att det är viktigt att även involvera de personer som berörs av systemet. Enligt dem är det centralt
att de som faktiskt ska arbeta inom systemet också är insatta och att det nya systemet är accepterat
av dessa personer.
Respondent 5: ”Alla som ska använda CRM-systemet…”
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Figur 16, lokalt mönster nr 11, egen.
Det lokala mönstret 11 syns i figur 16. Denna figur illustrerar respondenternas svar på frågan om på
vilket sätt ledningen kan bidra vid implementeringen av CRM. Respondenterna är i stort sätt eniga
om att ledning framförallt kan bidra genom att vara tydliga. Flertalet respondenter svarade också att
ledningen också bör agera föredöme för de övriga som arbetar med CRM. Respondenterna lyfter
bland annat upp att det kan vara bra för ledningen att lyfta fram ett lyckat exempel för de anställda
för att de ska ha en tydlighet i hur de ska jobba och vad de ska eftersträva.
Respondent 8: ”… väljer ut något kontor eller några som är duktiga och visar på det goda
exemplet…”

Figur 17, lokalt mönster nr 12, egen.
I figur 17 syns respondenternas svar på frågan om det uppkom några problem vid implementeringen
av CRM. Det lokala mönstret 12 visar att respondenterna hade framförallt två skilda problem vid
implementeringen av CRM. Den ena gruppen menade att teknik var det som var främsta problemet
vid implementeringen av CRM. De menade att det ibland kunde vara svår använt och att det kunde
vara buggar som förhindrade arbetet. Den andra delen av respondenterna menade att de framförallt
hade haft problem med acceptans från de berörda. Detta innebar bland annat att alla inte var villiga
att arbeta i det nya systemet, de ville ha kvar det gamla och ”egna” systemet.
Respondent 3: ”Det stora problemet var väl som vi pratade om tidigare att ingen ville använda
det.”
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Figur 18, lokalt mönster nr 13, egen.
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Figur 18 visar det sist lokala mönstret, 13. Detta mönster visar hur respondenterna svarade på
frågan om vilket mål de hade vid implementeringen av CRM. Respondenterna har framförallt svarat
att målet var att bli mer effektiva och att få ett användbart verktyg.
Respondent 10:”Effektiv och strukturerad kundhantering enligt företagets strategi!”
Några respondenter i mönstret svarade att målet var att få ett bra verktyg för företaget att arbeta
inom. Några menade att det skulle bli svårt att klara sig utan detta arbetsverktyg idag och att mycket
av företagets arbete bygger på det implementerade systemet. Två av dessa respondenter menade
också att deras mål med implementeringen av CRM var att få en bättre kundinsikt. En av
respondenterna menade att genom att få en bättre kundinsikt skulle de också få en bättre koll på
företaget över lag.
4.5. Skiljaktigheter
Utöver de likheter vi fann i de lokala mönstren fann vi också skiljaktigheter i respondenternas svar.
En skillnad visades av respondent 10 som svarade att sociala medier är en viktig aspekt i att
utveckla relationen med sina kunder. Detta var inget som uppkom vid de övriga intervjuerna.
Respondent 7 lyfte fram AIDAS-modell som en viktig faktor i att arbeta med kundförvärv, vilket
stack ut från övriga respondenters svar. I fråga 11 ställde vi frågan om hur företagen arbetar för att
skapa samarbete, respondent 8 svarade att kunder inte såg värdeutbytet som ett samarbete. Övriga
respondenter menade att de hade ett samarbete med sina kunder.
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5.

Analys

I detta kapitel redogör vi för hur vår empiri står sig i förhållande till presenterad teori. Vi kommer
också att framhäva våra uppfattningar om de funna mönstren.
5.1. Globala mönster
De globala mönstren sträcker sig över hela intervjun, dessa mönster syftar till att ge en helhetsbild
över intervjuerna samt att kunna jämföra svaren mellan respondenterna. I figur 5 visas de tre
globala mönstren som är indelade efter likheter mellan svaren. Vi kan se i våra globala mönster att
svaren i viss utsträckning är yrkesrelaterade, främst i mönster 1:2 som innehåller samtliga banker
som vi har intervjuat. Det skiljer sig däremot om vi jämför mönster 1:1 och 1:3, där det visade sig
att de två fastighetsmäklarföretag vi intervjuat ingår i olika mönster.
I mönster 1:1 kan vi se att bank, fastighetsmäklarföretaget och Ica har svarat relativt lika genom
hela intervjun. Vi kan se att framförallt bank och fastighetsmäklarföretaget genomgående har
samma uppfattning om frågorna. Detta anser vi kan bero på att fastighetsmäklarföretag och banker
ofta har ett nära samarbete med varandra, vilket innebär att det ofta har samma uppfattning om hur
de ska uppfattas ut mot kund enligt oss. Vi tror även att likheterna för dessa mönster kan bero på att
samtliga respondenter hade höga positioner inom företagen. Vilket kön respondenterna har spelar
mindre roll då vi ser att de har svarat relativt lika genom samtliga frågor oberoende av kön.
I mönster 1:2 är samtliga banker samlade under ett och samma mönster. Detta är enligt oss inte
något överraskande, då dessa tre banker alla är stora inom Sverige. Vi hade genom detta kunnat
förvänta oss en viss likhet i deras svar. En anledning till de likdanande uppfattningarna kan vara att
det var en jämn fördelning mellan könen samt att dessa respondenter var nära i ålder och erfarenhet.
Vi menar dock att den största likheten mellan dessa respondenter beror på att flera av dem arbetar
inom samma koncern. Det vi även kan se är att respondent 8, som är ett företag som arbetar med
relationsmarknadsföring främst genom att hjälpa sina kunder att förbättra relationen med deras egna
kunder, finns med i detta mönster. Detta är ett företag som ligger i framkant gällande ämnet
värdeskapande och hur företag når ut via CRM. Enligt oss är det intressant samtliga banker hade en
likartad uppfattning som detta företag. Det sista företaget som ingår i mönstret är ett litet relativt
nyetablerat företag, vilket vi finner intressant. Vi vill poängtera att respondenterna i detta mönster
hade olika positioner inom respektive företag, vilket enligt oss tyder på en god kommunikation
mellan de olika avdelningarna på de företag där vi intervjuade mer än en respondent.
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Likheterna mellan de övriga företagen inom detta mönster är att alla är stora företag och de flesta
har funnits en längre tid till skillnad från det mer nyetablerade företaget. Resultatet var inte något vi
förväntat oss, men det visar i det här fallet på ledarens betydande roll då ledaren på detta företag
brann för ämnet. Detta visade på att en engagerad ledare smittar av sig på sina anställda. Det vi
alltså kunde se i resultatet av mönster 1:2 är att det inte verkar bero på hur stort eller litet företaget
är, utan att det är inställningen hos ledaren som är en av de betydande delarna enligt oss.
I det sista mönstret, 1.3, hittar vi två respondenter som skiljer sig från de övriga då de inte gett lika
uttömmande svar, det var därför svårt att placera in dessa respondenter bland de två andra mönstren.
Likheterna som syns i detta mönster kan bero på en relativt jämn ålder mellan respondenterna och
att de är av samma kön. Som nämnts tidigare i studien har vi genomfört vissa av intervjuerna via
mail och telefon vilket kan vara en nackdel i vissa fall. Enligt oss syns detta i mönster 1:3 då en av
dessa respondenter intervjuades via mail och den andra via telefon. Vi tror att detta kan vara en av
anledningarna till att vi inte fick lika utförande svar av dessa respondenter.
5.2. Lokala mönster
5.2.1. Hur respondenterna anser att de skapar värde och bygger upp en relation med sina
kunder
Vi ville förstå hur företag levererade värde till sina kunder som en del av det värdeskapande
perspektivet. Vi ställde därför frågor som skulle ge oss en förståelse för hur företaget bland annat
utvecklar relationen med kunderna och hur de låter sina kunder involveras i processen vid köp av en
vara eller tjänst.
I mönster 1 ser vi svaren på hur företagen arbetar för att skapa värde för sina kunder. Flera av
respondenterna menade att värde skapas genom att ha fokus på kunden. Flertalet av respondenterna
i mönster 1 menade att företag framförallt skapar värde genom att leverera varor och tjänster. Enligt
oss var detta svar inte oväntat då det enligt oss är självklart att företagen måste ha något att erbjuda
sina kunder. I de allra flesta fall är detta tjänster och/eller produkter. Dock anser vi att det är
betydelsefullt för företagen att kunna anpassa dessa tjänster och produkter efter kunden. Vi tror att
anpassning är viktigt för att höja det upplevda värdet för kunden. Vi menar likt Payne & Frow
(2005) att företagen genom att lyckas med att ge kunden ett bra erbjudande också kommer att ge
kunden en bra upplevelse. Att leverera värde handlar enligt Payne & Frow (2005) om att företagen
skall se vad de kan ge av värde till sina kunder. Utifrån respondenternas svar anser vi att majoriteten
av dessa företag har en klar uppfattning om hur de ska skapa värde för sina kunder.
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Vad företagen gör för att utveckla relationerna med sina kunder besvaras i mönster 2. Naumann
(1995, efter Flint & Woodruff, 2002) menar att relationen mellan företag och kund inte byggs upp
automatiskt utan att detta är något som företaget bör arbeta med. Svaren tyder på att majoriteten av
respondenterna var eniga om att relationen utvecklades genom kommunikation och att företagen
anpassar sig efter kunden. Vi tror likt dessa respondenter att företagen bör anpassa sig efter kunden
för att utveckla relationen för att på så sätt kunna tillfredsställa kundens behov men också för att
företagen genom anpassning visar att det anstränger sig för att behålla och vårda relationen med
kunden. Enligt Naumann (1995, efter Flint & Woodruff, 2002) växer de företag som lyckas att
leverera värde till sina kunder och vi instämmer med författaren om detta då våra respondenter är
företag som har blivit stora och etablerade. Vi tror att detta beror på att de har lyckats med att
leverera värde och behålla sina kunder.
Mönster 3 visar hur respondenterna svarade på frågan om vad de ansåg om att involvera sina kunder
i processen vid köp av vara eller tjänst. Frågan åsyftades alltså på hur mycket företagen lät sina
kunder vara med och tycka till vid ett köp. Prahalad & Ramaswamy (2000) menar att kunderna
numera samtidigt kan betraktas som medskapare och konsument av värde. Våra respondenter
menade att de framförallt involverar sina kunder genom att fråga vad de efterfrågar. Enligt oss är
detta ett tecken på att konsumenter kan vara både konsumenter och medskapade av värde samtidigt
precis som Prahalad & Ramaswamy (2000) hävdar. Vi menar att detta syns då kunderna får ta en
större plats vid utformningen av varor eller tjänster. Kunderna är därmed med och levererar sitt
”egna värde”. Flertalet av dessa respondenter menade också att involveringen sker olika beroende
på kund. De ansåg att alla kunder inte ville vara delaktiga och att de då avstod från att involvera
dem i processen. Vi menar att detta går hand i hand med vad både svaren om att se vad kunden
efterfrågar men också svaren från tidigare mönster då de menade att företagen försöker att anpassa
sig efter respektive kund för att leverera värde. Drygt hälften av respondenterna menade att
involvering också skapar förtroende för förtaget. Vi kan hålla med om detta till viss del men vi tror
att det krävs fler egenskaper från företagets sida för att förtjäna kundernas förtroende vilket vi också
tror att dessa företag är medvetna om.
I mönster 4 behandlas frågan om hur företagen arbetar för att kunderna ska ges en bra upplevelse
vid kontakt med dem. Respondenterna lyfter framförallt upp att de ska ge kunden en god upplevelse
genom god service. Vi tror att en god service är A och O för en positiv upplevelse för kunden.
Misslyckas företagen med det basala att ge kunderna god service är risken att övriga åtgärder också
dras ned som en följd av detta. Tre av respondenterna i detta mönster menar att det är viktigt för
företagen att vara tillgängliga för att ge kunden en god upplevelse. Detta är något vi enbart delvis
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delar uppfattning om då vi menar att det är svårt att begära ständig tillgänglighet. Vi anser också,
likt några av våra respondenter att en kunnig och utbildad personal och återigen anpassning är av
vikt för att ge kunderna en bra upplevelse. Detta dels för att särskilja sig från konkurrenterna men
också för att kunna leverera ett högt värde till kunden. Lanning (2000) framhäver vikten för
företagen att ge kunden en god upplevelse vid kontakt med företaget. Detta på grund av att kunden
kommer att bära med sig sina erfarenheter från företaget efter kontakt med dem.
5.2.2. Vad respondenterna anser att de får av värde från sina kunder
Eftersom att kunder är de som extraherar värde i värdeskapandeprocessen är det enligt Payne &
Frow (2005) betydelsefullt för företagen att arbeta med kundförvärv och att behålla befintliga
kunder. Hur företagen har besvarat frågan om hur de arbetar med kundförvärv syns i mönster 5.
Respondenterna har i större utsträckning än tidigare svarat mer varierat på denna fråga. Fyra
respondenter från detta mönster menar att de framförallt får nya kunder via samarbete. Med
samarbete menar respondenterna att de genom sina befintliga kunder kan skapa ett samarbete med
deras kunder och på så sätt förvärva nya kunder. Några av dem lyfter också upp att de arbetar med
kundförvärv genom rekommendationer. Villanueva et al. (2007) menar att detta är ett långsamt och
billigare sätt att arbeta med kundförvärv på tillskillnad från mer snabba och dyrare
marknadsinvesteringar. Enligt oss väger en rekommendation från en bekant högre än ett
reklamutskick och vi menar därför att det är bättre för företagen att arbeta med rekommendationer
än med dyr reklam. Rekommendationer hänger också ihop med samarbete enligt oss då befintliga
kunder inte skulle rekommendera företaget till sina kunder om de inte vore nöjda. Vi tror likt
Villanueva et al. (2007) att hur företagen arbetar med kundförvärv kommer att påverka företagets
långsiktiga lönsamhet, detta på grund av att kunderna är så betydelsefulla tillgångar för företagen.
Mönster 6 påvisar hur företagen arbetar med att behålla befintliga kunder. Återigen kan vi se att
majoriteten av respondenterna har svarat att befintliga kunder behålls genom att leverera en god
service. Ranaweera & Prabhu (2003) menar att tillfredsställda kunder är av vikt för att få dem att
bli lojala och därmed stanna hos företaget. Vi ser därmed en likhet med våra respondenters svar då
vi menar att en god service är en viktig faktor i att kunder ska känna sig tillfredsställda. Vi kan
också se att företagen arbetar med att behålla befintliga kunder genom att leverera mervärde och
kommunicera med kunderna. Enligt oss bidrar kommunikation och mervärde till ett ökat förtroende
hos kunder vilket också Ranaweera & Prabhu (2003) menar är en viktig del i att behålla befintliga
kunder. Genom att leverera mervärde tror vi också att kunderna ständigt erbjuds en ny upplevelse
vilket vi tror är något kunderna uppskattar.
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5.2.3. Hur respondenterna anser att de utbyter kunskap och värde med sina kunder
Att leverera och extrahera värde utmynnar tillslut i ett värdeutbyte mellan företag och kund.
Mönster 7 visar hur respondenterna har svarat på om de anser att kunderna är medskapare av värde.
Har de svarat ja på denna fråga så har de också gett en förklaring till varför de har denna åsikt.
Majoriteten av respondenterna har svarat att kunderna är medskapare av värde främst på grund av
att de hjälper företaget att skaffa nya kunder. Dessa svar stämmer inte överens med vad Lusch &
Vargo (2006, efter Payne, Storbacka, & Frow, 2008) säger om värdeutbytet. Lusch & Vargo (2006,
efter Payne, Storbacka, & Frow, 2008) menar att kunden alltid är medskapare av värde då varen
eller tjänsten alltid måste accepteras av kunden för att det ska finnas något värde. Denna åsikt
stämmer bättre överens med de respondenter som har svarat att företag och kund skapar värde
tillsammans. Vi tror att respondenternas svar tyder på att företagen inte har reflekterat över att
kunderna är medskapare av värde i samma utsträckning som teorin hävdar. Vi menar att detta kan
bero på att företagen främst ser sina kunder som klienter och därmed inte anser att det har en
påverkan på erbjudandet som sådant.
Svaren på hur företagen samarbetar med sina kunder visas i mönster 8. Detta mönster visar att
respondenterna inte är ense om hur de samarbetar med sina kunder. Det som lyfts fram av flest
respondenter är att de skapar samarbete genom att involvera kunden. Vi menar att detta är ett bra
sätt att skapa samarbete på då företaget bjuder in för kundens åsikter men också gör kunden mer
medveten om varan och tjänsten kunden köper. Prahalad & Ramaswamy (2004) menar också att det
är en fördel om företag anpassar och personifierar tjänster och produkter för att skapa ett högre
värde. Vi menar att företagen genom att involvera sina kunder får lättare för att personifiera tjänster
och produkter då de får en ökad förståelse för kunden. Likt Prahalad & Ramaswamy (2004) visar
respondenternas svar att några av dem också anser att det är viktigt att föra en dialog för att skapa
samarbete. Vi menar att kommunikation är väsentligt för samarbete då kunden kan berätta vad de
efterfrågar och företaget kan berätta vad de har att erbjuda. Två av respondenter svarade att de inte
arbetade så mycket med samarbete med kunden. Detta tyder på att vissa respondenter menar att det
inte är nödvändigt att samarbeta för att skapa värde för sina kunder och för företaget.
I mönster 9 ser vi att respondenterna var eniga om hur de anser sig utbyta värde och kunskap med
sina kunder. Samtliga menade att de utbytte värde och kunskap genom feedback från sina kunder.
Prahalad & Ramaswamy (2004) menar att företag bör förstå att värde sker från två håll och att detta
bör ske genom kommunikation. Våra respondenters uppfattning stämmer överens med Prahalad &
Ramaswamy (2004) då vi menar att feedback är en form av kommunikation. Enligt oss är feedback
ett effektivt sätt för företagen att få kunskap om kunden och om vad kunden önskar. Vår
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uppfattning är också att kunden får kunskap om varan och tjänsten vid en dialog med företaget när
de ger feedback.
5.2.4. Vad respondenterna anser är viktigt vid implementeringen av CRM
Chan (2005); Payne & Frow (2006); Gibbert et al. (2002); Gummesson & Mele (2010) och Andreu
et al. (2010) tar upp problematiken kring implementeringen av CRM. Samtliga lyfter fram en
gemensam nämnare, värdeskapande, som en betydande faktor för att undkomma problem vid
implementeringen av CRM, det är också av den anledningen som vi har valt att tidigare i vår analys
behandla faktorer inom värdeskapande.
Mönster 10 visar hur respondenterna har svarat på frågan om vilka de anser är betydelsefulla att
involvera vid implementeringen av CRM. Samtliga i mönstret anser att det är betydelsefullt att
involvera ledningen vid implementeringen av CRM. Vi anser att det är av angelägenhet att
involvera ledningen vid implementeringen då vi menar att ledningen är av vikt för att alla
människor som berörs ska göra sitt bästa vid arbetet med CRM. Finnegan och Currie (2010) menar
också att människor bör samarbeta för att strategier ska bli uttalade och definierade. Vi menar att
ledningen kan spela en roll i att strategierna blir uttalade och definierade då det oftast är ledningen
de anställda vänder sig till vid problem och som de anställda lyssnar på. Finnegan & Currie (2010)
beskriver det mänskliga skiktet vilket innebär att företagen måste förstå att det är många människor
som involveras när företag implementerar CRM. Vi kan här se ett samband med några av våra
respondenter då de menar att det är bra att involvera de som berörs vid implementeringen av CRM.
Detta gör att vi kommer in på det vi tidigare nämnde då vi menar att anledningen till varför
ledningen är viktig vid implementeringen av CRM är för att de ska få med dem som berörs vid
implementeringen av CRM. Att involvera dem som berörs anser vi vara väsentligt, för utan en
acceptans från dem kommer företaget ha svårt att lyckas, detta menar också Finnegan & Currie
(2010).
Hur ledningen kan bidra vid implementeringen av CRM syns i mönster 11. Respondenterna är i
stort sett eniga om att ledningen framförallt kan bidra på två sätt. Det första är att ledningen kan
bidra genom att vara tydliga. De menar då att ledningen ska vara tydliga med riktlinjer och mål med
implementeringen av CRM samt vad de anställda kan få för nytta av implementeringen. Det andra
är att de menar att ledningen bör vara ett föredöme för sina anställda. Att ledningen ska vara ett
föredöme är något vi anser vara betydande då vi menar att många ser upp till vad ledingen gör och
att det är svårt för ledningen att tillrättavisa någon om de själva inte arbetar i enlighet med vad de
propagerar för. Enligt Chen & Popovich (2003) bör ledningen involveras av den anledningen att de
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ska ta emot och hantera motsägelser från företaget. Detta stämmer inte överens med våra
respondenters svar, de menar mer att ledningen ska vara en förebild vid implementeringen.
Mönster 12 synliggör svaren från respondenterna på frågan om de hade några problem med
implementeringen av CRM. Anledningen till att vi ställde denna fråga är att bland annat för att
Mendoza et al. (2006) menar att det är vanligt förekommande att företagen misslyckas med
implementeringen av CRM. Vi ville därför se om det har varit något speciellt som våra
respondenter ansåg vara problematiskt vid implementeringen. Dryga hälften av våra respondenter
menade att de hade haft problem med tekniken. Problemen visade sig vara olika för dem då vissa
menade att tekniken strulade i from av buggar medan andra menade att det var svårt att förstå
tekniken och att det var ett svårmanövrerat system. Vi tror att tekniken kan vara en svår tröskel att
ta sig över för många men vi menar att det kan vara ett större problem med att implementeringen
inte accepteras av alla parter. I detta mönster kan vi också se att några av respondenterna har svarat
att de tyckte att acceptansen var bristfällig hos de berörda och att detta var ett av problemen vid
implementeringen.
I mönster 13 kan vi se respondenternas svar på vad de hade för mål med implementeringen av
CRM. Respondenternas mål var bland annat att få ett användbart verktyg, att blir mer effektiva samt
att få en bättre kundinsikt. Swift (2000, efter Payne & Frow, 2005) menar att målet med CRM bland
annat är att genom kommunikation lyckas bättre med kundförvärv och kundlojalitet. Detta går inte i
linje med våra respondenters svar. Vi tror att respondenternas svar tyder på att målet för dem
snarare är inriktat på att underlätta för de anställda och att kunna ge sina kunder en bättre service.
5.3. Skiljaktigheter
En av våra respondenter, respondent 10, svarade att sociala medier är en viktig aspekt i att utveckla
relationen med sina kunder. Detta tyckte vi var intressant då det inte var något som uppkom vid vår
insamling av teorin. Vi tror att det kan förknippas med respondentens arbetssätt och visioner.
Respondentens företag är i framkant inom sin bransch när det kommer till aktiviteter på sociala
medier.
Respondent 8 lyfte också fram AIDAS-modell som en viktig utgångspunkt i arbetet med
kundförvärv. Genom denna modell menar detta företag att det finns möjligheter till att effektivare
förvärva nya kunder. Vår uppfattning var att företaget arbetar mycket utifrån existerande modeller
som finns inom relationsmarknadsföring och sätter sin egen prägel på dem, vilket vi tror är en
anledning till respondentens svar. ADIAS-modellen är inget som uppkommen teori har behandlat.
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Samma respondent stack också ut i fråga 11 där vi ställde frågan om hur företagen arbetar för att
skapa samarbete. Respondenten menade till skillnad från Prahalad & Ramaswamy (2004) att kunder
inte ser värdeutbytet som ett samarbete. Här ser vi stora skillnader då en av respondenterna menade
att det är ett ständigt samarbete mellan företag och kund under hela processen vid köp av vara eller
tjänst. Vi tror att detta kan bero på att respondent 8 hade en annan position än övriga respondenter
och arbetade närmare sina kunder och hade därmed en annan inblick i marknadens uppfattning.
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6. Slutsats
I detta kapitel redogör vi för hur resultatet av denna studie svarar på syftet.
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett värdeskapande perspektiv skapa förståelse för hur företag
implementerar CRM. Med bakgrund av studien kan vi konstatera att en förståelse för hur företag
implementerar CRM utifrån ett värdeskapande perspektiv har uppkommit. Respondenternas svar
tyder på att de vid implementeringen besatt ett värdeskapande perspektiv. Detta kan vi konstatera
utifrån respondenternas svar kring leverera värde, extrahera värde samt värdeutbyte mellan företag
och kund. Flertalet av företagen har en medvetenhet om hur de ska arbeta för att skapa värde för
båda parter.
För att anta ett värdeskapande perspektiv vid implementeringen av CRM visar denna studie på att
företag med fördel bör arbeta med att ha ett kundfokus samt en vilja att skapa förståelse för sina
kunder genom ständig dialog. Genom feedback kan också företag ta tillvara på den kunskap
kunderna besitter. Studien indikerar på att kunderna involveras genom kommunikation där
kundernas önskemål framhävs. Studien visar även på att företag poängterar vikten av att lära känna
sina kunder och få dem att bli lojala och nöjda så att dem rekommenderar företaget till vänner och
bekanta, som en del i att extrahera värde. Utifrån denna studie anser vi att ledningen bör involveras
och agera föredömligt vid implementeringen. De har enligt våra respondenter en avgörande roll i att
involvera de anställda som berörs av implementeringen för att det ska bli accepterat av samtliga
inom företaget och på så sätt skapa goda fortsättningar.
Vår uppfattning är likt teorin samt vår modell, figur 2, att värdeskapande perspektivet är en viktig
del vid implementeringen av CRM, men att företagen bör ha fler faktorer i åtanke. Något som
uppkommit under studiens gång är vikten av att skapa engagemang hos ledning och berörda samt
att hitta motivation och motiv till att göra ett bra arbete vid implementeringen av CRM.
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7. Reflektioner
I detta kapitel diskuterar vi våra reflektioner och erfarenheter av arbetet som helhet. Vi lyfter fram
förbättringsmöjligheter och förslag på fortsatt forskning.
Enligt oss skulle studien ha blivit bättre genom att enbart ha med företag och respondenter som
uttalat arbetar med CRM utifrån ett värdeskapande perspektiv. Vår uppfattning är att det var svårt
att få kontakt med företag som hade en uttalad strategi för implementering av CRM och än mer
problematiskt att hitta dem som hade erfarenheter kring att se implementering utifrån ett
värdeskapande perspektiv. Vi menar också att vår studie skulle ha förbättrats om vi hade ställt
frågor som var mer fokuserade på implementeringen som sådan. Vi kände under arbetets gång att
frågorna ibland tenderade till att istället svara på hur CRM hjälper företaget att få ett större
värdeskapandeperspektiv.
Dock anser vi ändå att vi uppfyller studiens syfte då vi med hjälp av våra intervjuer fick en
förståelse för hur företag implementerar CRM och vi såg på implementeringen utifrån ett
värdeskapande perspektiv. Vi anser att flera av de företag vi intervjuade hade ett värdeskapande
perspektiv. Detta hävdar vi med utgångspunkt från svaren på våra frågor kring leverera, extrahera
och utbyta värde mellan företag och kund.
Med bakgrund av denna studie anser vi att det behövs mer forskning av värdeskapande perspektivet
vid implementeringen av CRM. Vid fortsatt forskning kring värdeskapande perspektivet vid
implementeringen av CRM bör forskarna ställa mer djupgående frågor. Vår studie har en relativt
liten omfattning vilket gör att det är svårt att dra definitiva slutsatser.
Något som har varit återkommande under studiens gång från respondenterna har varit engagemang
och acceptans vid implementeringen av CRM. Detta är något vi skulle tycka vara intressant att gå
vidare med i fortsatt forskning kring implementeringen av CRM. Dock är detta inte något vi har valt
att ta vid i denna studie. Vi menar att vår presenterade modell, figur 2, bör utvecklas med fler
faktorer för att skapa ytterligare förutsättningar för implementeringen av CRM, så som
engagemang, acceptans och motivation.
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Bilaga 2
Frågor till respondenter
Bakgrundsfrågor
Namn:
Ålder:
Kön:
Yrkestitel:
Värdeskapande
Leverera värde
1)Hur skapar ni värde för era kunder?
2)Vad gör ni för att utveckla relationerna med era kunder?
3)Vad anser ni om att involvera era kunder i processen vid köp av vara eller tjänst?
4)Gör ni några analyser om vad kunder efterfrågar och värdesätter? Om ja, vilka frågor ställer ni er
då?
5)Hur arbetar ni för att kunder ska ges en bra upplevelse vid kontakt mer er?
6)Arbetar ni med utvärderingar från era kunder? Om ja, hur och varför?
Extrahera värde
7)Hur arbetar ni med kundförvärv?
8)På vilket sätt jobbar ni för att behålla befintliga kunder?
9)På vilket sätt hjälper arbetet med CRM till med kundförvärv och skapa kundlojalitet?
Värdeutbyte mellan företag och kund
10)Anser ni att kunder är medskapare av värde? Om ja, varför?
11)Vad gör ni för att skapa ett samarbete mellan företag och kund?
12)På vilket vis anser ni att ni utbyter värde/kunskap med era kunder?
13)På vilket sätt hjälper arbetet med CRM till med detta värdeutbyte?
Implementering av CRM
14)Har implementeringen av CRM bidragit till att företaget har större kundfokus än produktfokus?
Om ja, på vilket sätt?
15)Vilka anser ni är betydelsefulla att involvera vid implementeringen av CRM för att skapa värde
för organisationen samt för dess kunder?
16)På vilket sätt kan ledningen bidra till ett ökat värdeskapande vid implementeringen av CRM?
17)Uppkom några problem vid implementering? Om ja, vilka?
	
  
	
  

18)Vad har/hade ni för mål med implementering av CRM?

19)Anser ni att implementeringen av CRM hjälper företaget att skapa och leverera värde? Om ja,
hur?

	
  
	
  

Bilaga 3
Nyckelord från analysmetoden

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

