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Abstrakt 
 

Titel: CRM som källa för idéer till utveckling av nya tjänster 

Nivå: Kandidatexamen, C-uppsats 

Författare: Erik Salzmann & Torbjörn Kirkevold 

Handledare: Sarah Philipson 

 

Datum: 1/9-14 

 

Syfte: Syftet men denna studie är att undersöka hur CRM-system används som verktyg för 

tjänsteutveckling i svenska tjänsteföretag. Från detta formulerades undersökningens 

forskningsfråga: 

 
! Hur skapar tjänsteföretag nya innovativa tjänster med hjälp av Costumer Relationship 

Management? 

 

Metod: Undersökningen är gjord med hjälp kvalitativ metod. Telefonintervjuer har legat som 

grund för datainsamling genom tio respondenter som är aktiva CRM-användare. 

Respondenterna är valda via ett bekvämlighetsurval. Vi har tillämpat abduktiv metod i 

granskning av material. Empirin redovisas i form av en matris där vi visar upp likheter mellan 

respondenternas svar. 

 

Resultat & slutsats: Alla lagrar inte lika mycket information, men majoriteten gör det på 

något sätt. Det finns en koppling mellan teori och praktik i svenska tjänsteföretag. Företag 

använder sig av kundernas input via CRM-system som underlag för att utveckla och skapa 

nya innovativa tjänster. 

 

Förslag för fortsatt forskning: Vi föreslår att framtida forskare fördjupar sig hur det ser ut i 

en specifik bransch eller att undersöka kundernas perspektiv. Undersöka skillnader mellan 

stora respektive små tjänsteföretag. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen ger en inblick i hur svenska tjänsteföretag använder sig av 

CRM i utvecklingen och skapandet av nya tjänster.  

 



 
 

 

Nyckelord: CRM, Tjänsteutveckling, Kundpåverkan, Innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 
Title: CRM as a source for ideas to developing new services 

Level: BBA thesis 

Author: Erik Salzmann & Torbjörn Kirkevold 

Supervisor: Sarah Philipson 

 

Date: 1/9-14 

 

Aim: The aim with this study is to investigate how CRM-systems are used as a tool for 

service development in Swedish service companies. After this the research question was 

formulated: 

 

! How are service companies creating new innovative services using Costumer 

Relationship Management. 

 

Method: The research was conducted using qualitative methods. Telephone interviews have 

been the basis for data collection by ten respondents who are active CRM users. The 

respondents where selected using a convenience sample. We have applied the abductive 

aproach in reviewing the material. The empircal data presented in the form of a matrix where 

we show the similarities’ between the respondents’ answers. 

 

Results & Conclusion: All companies using CRM does not store equally amount of 

information but the majority does it in some way. There is a link between theory and practice 

in Swedish service companies. Companies use customer input via the CRM system as a basis 

for developing and creating new innovative services. 

 

Suggestion for further research: We suggest that future researcher immerse in a specifik 

industry or investigate customers’ perspective. Research on the differences of small versus 

large service companies. 

 

Contribution of the thesis: The thesis contributes to an insight of Swedish service 

companies that uses CRM in the development and creation of new services. 
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1. Introduktion 
I första kapitlet introducerar vi er till vårt arbete genom att ge er en bakgrund till varför det 

är intressant att undersöka ämnet och ge er en inblick i vad arbetet handlar om. I 

problematiseringen (1.2) beskriver vi komplexiteten i relationen mellan kunders inflytande i 

tjänsteutveckling av organisationer. Syftet (1.3) beskriver vad det är vi försöker uppnå med 

arbetet.  

 
1.1 Bakgrund 

Nya idéer uppkommer hela tiden världen över. Alla idéer är inte bra, men vissa kan bidra till 

utveckling och utveckling är något som i princip alla organisationer strävar efter. Eftersom 

konsumenterna konsumerar tjänster och produkter har de ofta idéer om förbättringar. 

Organisationer vill ta del av dessa, eftersom de vill att konsumenterna ska vara nöjda och 

därmed kan behålla kunder.  

 
En idé som blir kommersiell brukar ofta definieras som en innovation. Innovation sker inom 

alla stora branscher. Det är dessutom essentiellt för organisationer att vara ledande inom 

innovationer för att inte tappa marknadsandelar eller bli förbisprungna av andra företag.  

 
I en artikel i Dagens Handel förklarar Leif Liljebrunn, VD på Zetadisplay, att många 

konsumenter är ”otrogna” till varumärken men att om man ger kunden mervärden och att 

organisationen ser till att kunden blir sedd, är det större chans att kunden förblir kund (Dagens 

Handel, 2014-03-06). 

 
Att bli sedd innebär att företaget visar ett intresse för kunden, till exempel att de får yttra sig 

om eventuella förbättringar och önskemål. Många organisationer vill verka för att ha ett stort 

kundinflytande och om vi går på det Leif Liljebrunn förklarar i sin artikel så är detta ett sätt 

för företag att behålla kunder och hålla dem nöjda.  

 
I en tid, där teknologin hastigt utvecklas och marknaden är oförutsägbar, måste producenter 

förbättra deras förmåga att vara innovativa för att tillfredsställa marknadens och 

konsumenternas efterfrågan och att långvarigt kunna bevara ett konkurrensmässigt övertag 

(Panayides, 2006). 
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Genom att företag tillhandahåller tjänster måste tjänsterna också vara attraktiva för kunderna 

för att få en hållbar relation med kunderna samt att företagen genererar vinst genom dessa 

attraktiva tjänster. Det är med hjälp av Customer Relationship Management, CRM-strategier i 

en organisation som de kan få vetskap om vad deras kunder har för behov och krav på de 

tjänster och produkter kunderna köper. En sund relation med kunderna kan hjälpa företag med 

sitt innovationstänk och därigenom få ut nya tjänster och produkter som gynnar både kunder 

och företaget. 

 
Enligt en rapport av Sveriges kommuner och landsting (SKL), är kundinflytande ur ett 

kundperspektiv den viktigaste värdeskapande faktorn för konsumenter. I rapporten står det att 

kunderna blir missnöjda om de inte får vara med och påverka beslut; i detta fall gäller det 

hyresgäster. I rapporten står det också att kundvård och personlig service är värdeskapande 

för hyresgästen. Det kan vara svårt att skapa en god kundvård, men SKL strävar efter att 

uppnå det. Med inflytande menas i detta fall att kunderna får lämna synpunkter, önskemål och 

berätta om deras behov (Webbutik, 2014-03-06). 

 

1.2 Problematisering  

Om jag innan T-Forden hade frågat människor vad de ville ha, hade de svarat en snabbare 

häst.” (Chamberlain & Bowen, 2006). Detta är ett känt citat av Henry Ford i början av det 

förra århundradet där han ifrågasätter påståendet om att kunderna vet bäst. Även en annan 

känd profil uttalar detta när tidningen Business Week intervjuar Steve Jobs då han svarar på 

frågan om han gjorde konsumentundersökningar när han utvecklade iMac; ”… det är 

verkligen svårt att designa produkter genom fokusgrupper. Många gånger vet inte människor 

vad de vill ha förrän du visar det för dem. Det är därför många anställda hos Apple får mycket 

betalt, för att de ska ligga i framkant med sådana saker.” (Business Week, 2014-05-10). 

 
Vår poäng med dessa två citat är att vissa hävdar att kunderna inte vet vad de vill ha eller 

behöver, eller i alla fall att de inte kan uttrycka det i en klar och fullfärdig idé. Brown (2001) 

skriver att sanningen är att kunderna inte vet vad de vill ha. De har aldrig vetat det och 

kommer aldrig att veta det. Zaltman, Dotlich & Cairo (2003) skriver att i många fall vet inte 

kunderna inte vad de vill ha eller i alla fall inte ge uttryck för det, för att svaren ligger i deras 

undermedvetna. Thomke & Von Hippel (2002) menar att man ska lyssna på vad kunderna vill 

ha och vad de behöver och svara med produkter som möter behoven. Dock har den visdomen 

enligt dem själva visat att om man följer det slaviskt, blir det svårt att konkurrera på 
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marknaden. Det beror på att det finns svårigheter i att förstå kundernas behov och att det är en 

process som kostar mycket att genomföra och processen är mycket inexakt. Därför är det 

problematiskt att kunderna, även om de vet exakt vad de vill ha, ofta har problem med att 

förmedla den exakta information som behövs för företagen. 

 
Vi hävdar att kundernas deltagande i tjänsteutvecklingen inte nödvändigtvis leder till helt nya 

slutresultat, men de kan bidra med idéer. Ohmae (1983) anser att företag ska hålla koll på 

kunder och marknadstrender även om kunderna inte vet vad de vill ha.  Det är svårt för 

tjänsteutvecklarna på ett företag att utveckla och förbättra tjänster utan input ifrån kunderna. 

Andersen (2001) menar att företag måste förstå kundernas krav och vad de tycker, om man 

skall använda ett CRM-system. Ulwick (2002) menar att om företag tar in för mycket 

information kan de ha svårt att utläsa något och då blir informationen inte någon fördel. CRM 

är främst är en filosofi, men även ett IT-system – ett så kallat CRM-system, som företag 

använder sig av i sitt CRM-arbete. CRM är ett begrepp som kan förklaras på olika sätt 

beroende på vem som tillfrågas. Vi kommer förklara begreppet utifrån flera olika författares 

sätt att se på CRM-begreppet i teoridelen. 

 
Ett CRM-system i sig utvecklar inga nya tjänster, men själva arbetet med CRM kan bidra till 

utveckling av tjänster, genom att företag lyssnar på input från kunder och utveckla produkter 

eller tjänster efter dessa önskemål. Ulwick (2002) anser att kunderna i en innovationsprocess 

inte kan komma på lösningar, eftersom att de varken är experter eller är tillräckligt pålästa för 

att kunna göra det, utan det måste företaget stå för. Kunderna ska istället bli tillfrågade hur de 

tycker att utfallet av en tjänst ska bli eller vad tjänsten ska kunna göra för dem. De kan kanske 

önska att en tjänst ska vara på ett annat sätt än de är nu och företaget ska då kunna skapa en 

lösning. Komplexiteten ligger i att ta reda på hur stor påverkan kunderna har på 

tjänsteutvecklingsprocessen. Får kunderna komma till tals och påverka vilka tjänster som 

utformas och utvecklas? 

 

1.3 Syfte 

Syftet men denna studie är att undersöka hur CRM-system används som ett verktyg för 

tjänsteutveckling i svenska tjänsteföretag. 
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1.4 Avgränsning 

Vi väljer att fokusera på hur CRM används som verktyg i tjänsteutvecklingsprocessen och 

inte enbart som en teknisk lösning. Eftersom vi undersöker hur tjänsteföretag använder sig av 

CRM som ett verktyg är kundinteraktion en viktig del av informationssamlandet. Vi 

undersöker processen endast från företags perspektiv och inte från kundernas. 	  
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2. Teori 
I detta kapitel redovisar vi definitionen av Customer Relationship Management eftersom det 

finns flera definitioner av begreppet. Vi anser att det är viktigt att ha grundkunskaper om 

CRM för att sedan förstå analyser och resultat. Vi beskriver även begreppet tjänst samt hur 

tjänster uppkommer och hur tjänster utvecklas. Detta för att sedan visa hur kunder bidrar till 

uppkomster av tjänster och utveckling av tjänster. 

	  

2.1. Customer Relationship Management 

 

2.1.1 Definitioner 

Det finns idag flera olika definitioner på CRM och forskare beskriver CRM på olika sätt 

vilket kan vara förvirrande. Combe (2004) beskriver olika faktorer som påverkar CRM och 

dessa faktorer till exempel kan vara ledarskap, människor, teknologi och kultur. Buttle (2004) 

nämner faktorerna organisationskultur, människor, data/IT och ledarskap. Chen & Popovich 

(2003) menar istället att det finns tre stycken faktorer och dessa är process, människor och 

teknologi. Det väsentliga inom CRM är att skapa och underhålla kundrelationer som ska ge en 

vinstmaximering för företag (Zablah, Bellenger & Johnsotn 2004). Homburg, Steiner & 

Totzek (2009) skriver att vissa relationer kommer vara starka och vissa mindre starka. 

 
Grönroos (1997) beskriver marknadsmixen med de fyra P:na som har varit mycket viktigt för 

marknadsförare världen över. Marknadsmixen har tagits upp av forskare som t.ex. Philip 

Kotler som är en känd forskare och bokförfattare och hans böcker har använts internationellt 

under en lång tid. Grönroos (1997) skriver att marknadsmixen med de fyra P:na började 

användas under 1950-talet och de är inte längre så självklar som den var förut, då det skett 

större förändringar inom företagsvärlden som gjort att man ser på kunden på ett nytt sätt. 

 
Grönroos (1997) skriver att den ledande metoden för marknadsföringsteori var 

relationsmarknadsföring på sent 90-tal. Han skriver att det skedde en förändring från att 

använda de fyra P:na som väldigt betydelsefulla  till att relationsmarknadsföring blev det 

ledande arbetssättet. Gummesson (2002) pekar också ut denna händelse och menar precis som 

Grönroos (1997) att det skedde en förändring från de fyra P:na till relationsmarknadsföring. 

Detta berodde på att företag ville ha bättre relationer till kunderna. Grönroos (1997) skriver 

att relationsmarknadsföring kan beskrivas på flera sätt, men att många definitioner 

understryker utvecklingen och underhållet av relationen till kunden. Ofta nämns nätverk, 
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relationer och interaktion i samma sammanhang som relationsmarknadsföring. Ryals & Knox 

(2001) skriver att CRM är en del av relationsmarknadsföringen. 

 
Enligt Agariya & Singh (2011) är CRM ett verktyg som företag använder sig av för 

relationsmarknadsföring och beskriver CRM som ett slags verktyg kundvård. Payne & Frow 

(2005) skriver att företag bör har en egen begreppsförklaring av CRM, eftersom det skapar en 

större förståelse för företagets strategi. Enligt Swift (2000) gynnas företag av en relevant och 

strategisk begreppsförklaring så att alla i företaget använder strategin på ett gemensamt sätt. 

Enligt Swift (2000) kommer företag som använder sig av CRM som strategi kunna förstå sina 

kunder och påverka dem.  

 
Zablah et al. (2004) anser att CRM bör beskrivas med fem begrepp vilka är; process, strategi, 

kapacitet, teknik och filosofi. Swift (2000) beskriver att ändamålet med CRM är att få bättre 

kundlojalitet genom att ha en bra kommunikation mellan företaget och kunderna och för att 

fånga in fler kunder.  

 
Sumner (2005) menar att CRM används för frambringa, bevara och bygga upp relationer med 

kunder. För att använda sig av detta system måste organisationen begripa kundernas anspråk 

och vad de tycker om (Andersen, 2001). Payne (2006) nämner att CRM är ett strategiskt 

verktyg på det sättet att företaget skapar och förbättrar relationer med sina kunder och genom 

det får kunden ett mervärde. CRM ska fungera genom att fokus ligger på kunden för att 

tjänsten ska bli så bra som möjligt (Gao & Zhang, 2008). Wilson (2008) beskriver inte CRM 

som ett mjukvaruprogram eller att det ska vara en kortsiktig lösning till problem som finns. 

CRM är mer likt ett koncept som ska vara heltäckande och en företagsfilosofi. Konceptet ska 

genomsyra hela organisationen och alla måste vara en del av detta för att konceptet ska 

fungera fullt ut. Nguyen, Sherif & Newby (2007) menar att systemet feltolkas och att det inte 

är något IT-system. Chen & Popovich (2003) menar däremot att IT-system kan vara ett 

hjälpmedel för att CRM-system ska fungera.  

 
CRM är ett populärt ämne att diskutera inom affärssammanhang och allt fler företag väljer 

idag att använda sig av CRM-system. Detta för att få tillgång till information om kunder och 

för att kunna kartlägga kundernas köpvanor (Kaplan & Narayanan, 2001). När företag 

använder sig av deras CRM-system kan de utveckla bättre produkter och tjänster samt 

anpassa dem till kundens bästa (Mithas, Krishnan & Fornell, 2005). CRM är ofta synonymt 

med relationsmarknadsföring inom den akademiska världen (Parvatiyar & Sheth, 2001).  
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Fletcher (2001) beskriver begreppet CRM som ett tillvägagångssätt för företag att stärka 

lönsamheten genom att koncentrera sig på kundernas behov och skapa en sund relation med 

kunden. Relationen handlar om en fortlöpande personlig och interaktivt samband under hela 

kundkretsloppet. Fletcher (2001) menar även att det krävs en omstrukturering av företagets 

organisation och kompetens för att ett CRM-tänk ska gynna ett företag. 

 
Strategisk CRM är enligt Buttle (2009) ett fokus på att utveckla en företagskultur som är 

kundorienterad. Den kundorienterade företagskulturen ska göra att företaget kan leverera ett 

mervärde till kunden, ett bättre värde än vad konkurrenterna kan ge. Genom att ge detta ska 

företaget kunna utveckla en mer framgångsrik kundrelation och samtidigt få nya kunder 

genom detta. För att det ska kunna ske, måste de tillgängliga medlen som finns läggas på 

avdelningar som innebär att upplevelsen av tjänsten kan förbättras.  

 

2.1.2 Effekter av CRM 
 

Swift (2001) nämner ett antal punkter som utgör de centrala effekterna av att använda sig av 

CRM i ett företag. Författaren menar att med hjälp av CRM blir ett företags kostnader lägre 

eftersom de satsar på en långsiktig och lönsam relation med redan befintliga kunder, jämfört 

med att använda sig av påkostade marknadsföringsstrategier för att försöka locka till sig nya 

kunder. CRM förbättrar även relationen mellan företag och kund eftersom befintliga kunder 

har lättare att ta åt sig information angående företaget och deras produkter och tjänster. 

Ytterligare en effekt av CRM som Swift (2001) tar upp att ett företags avkastning på placerat 

kapital inom marknadsföring blir högre eftersom en kontakt med nya kunder minskas samt att 

kostnaderna kring försäljning förminskas då kunder nästintill självmant söker information om 

varan eller tjänsten. En annan positiv effekt med CRM som Swift (2001) nämner med att 

använda sig av CRM inom ett företag, är att det blir enklare att analysera sina befintliga 

kunder och få reda på exempelvis vilka kunder det är som är mest inkomstbringande, få en 

bild över hur de framtida eventuella kunderna kan se ut och vilka kunder som inte gagnar 

företaget sett ur en ekonomisk synvinkel. Den information som CRM genererar är väldigt 

viktig för företag i deras beslutsfattande kring framtiden. Den viktigaste kundgruppen är de 

som frambringar mest lönsamhet för företag, då dessa uppfattar varan eller tjänsten som något 

som tillfredsställer deras krav. Det blir därmed lättare för företag att sälja och på så sätt 

utmynna i en hög vinstmarginal. 
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2.2. Tjänster 

2.2.1 Definition 

Det är svårt att sätta fingret på vad en tjänst egentligen är eftersom det är ett brett begrepp. 

Därmed finns det också olika definitioner av vad begreppet innebär. O'Sullivan, Edmond & 

Hofstede (2002) menar att tjänster är allmänt förekommande, men trots detta finns det inte en 

adekvat standard-beskrivning för att beskriva exakt vad en tjänst är.   

 
Det finns många som har försökt definiera begreppet tjänst. Grönroos (1997) är en av dessa 

och han definierar begreppet tjänst som; att en tjänst vanligtvis är en eller flera aktiviteter 

mellan konsument och personal som har hand om tjänster och/eller servicesystem som 

organisationen tillhandahåller som ska lösa konsumenternas problem. 

 
Utifrån Grönroos (1997) så kan det uttydas att interaktionen mellan kund och personal är 

viktig. Han skriver också att de tjänster ett företag erbjuder ofta kommer från kundernas 

problem.  

 
Johns (1999) menar att begreppet ”tjänst” har en väldigt bred betydelse i 

vetenskapssammanhang, vilket resulterar i att det är svårt definiera. Johns (1999) anser att 

fenomenet avser att skildra en industrisektor. Den diffusa beskrivningen kan förvirra om det 

inte används rätt.  

 
Bitner, Ostrom & Morgan (2008) menar att begreppet tjänst är en relation med kund och sådant som kan 

erbjudas samt skapas med kunden, exempelvis fackmannamässiga tjänster, detaljhandel, affärsmässiga 

tjänster, etc. De menar att dessa tjänster fungerar genom mänskliga eller tekniska samspel. Grönroos (1997) 

beskriver en tjänst som en eller flera interaktioner mellan konsumenter och anställda. Dumoulin & Flipo 

(1991) definierar en tjänst som ett samspel med en eller flera kunder via mänskliga eller materiella 

hjälpmedel. 

2.2.2	  Hur	  uppkommer	  tjänster 

Johne & Storey (1998) delar upp nya tjänster i kategorier som stora innovationer, nystartade 

företag, nya produkter på den befintliga marknaden, ökning av produktion, förbättring av 

befintliga produkter och designförändringar. Författaren skriver att det under utvecklingen av 

ett nytt tjänsteerbjudande ständigt sker en jämförelse av konkurrenters produkter, såväl 

pekuniärt som funktionsmässigt. Menor, Tatikonda & Sampson (2002) menar att ett nytt 

erbjudande som tidigare inte varit till förfogande för ett företags konsumenter är en ny tjänst.  
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Alam (2002) tar upp tio steg i tjänsteutvecklingsprocessen där konsumenterna kan vara 

delaktiga i alla de olika stegen, men de mest angelägna är enligt författaren: generering av 

grundidén, utformning, provning och testning. Alam (2002) menar att tjänster utvecklas bäst 

när det finns ett samspel mellan konsumenterna och tjänsten. Om brukarna har en viktig roll i 

såväl design som testning av den nya tjänsten blir det mer effektivt om brukarna får beskriva 

om sina upplevelser under testomgången (Alam, 2002). Författaren beskriver att intresset hos 

brukarna skiftar under utvecklingsprocessens olika delmoment; de är mer intresserade i 

startskedet än vid senare utvecklingsskeden. 

 
Kandampully (2002) menar att tjänster är kärnan i ekonomiska organisationer i alla samhällen 

och det för samman de olika sektorerna inom ekonomin. Tillväxten och utvecklingen av nya 

tjänster har gjort att konkurrensen mellan företag/organisationer har ökat samt att utvecklarna 

av nya tjänster får en utmaning, (se figur 1).  

 
Betydelsen av innovation och kreativitet har en limiterad innebörd då det ständigt sker 

förändringar i ekonomin. Det är hur kunden uppfattar värdet av innovationen som påverkar 

huruvida utvecklingen av en produkt eller tjänst blir positiv eller negativ på marknaden. 

Tjänsteinnovation uppkommer då ett företag eller organisation orienterar sin arbetskraft till att 

fokusera på att överträffa kunders befintliga förhoppningar om en vara eller tjänst. Innovation 

använder sig av kumulativ styrka för att skapa nya varor och tjänster samt förnya de gamla. 

Det gamla synsättet är en byggsten för de nya kreativa och innovativa tjänster och produkter. 

Utrotning av gamla system är essentiellt för att ge plats åt nya (Kandampully, 2002). Peters 

(1997) nämner att det är viktigt att det gamla sättet ger utrymme för nya tankar och idéer samt 

att fullfölja nya åtgärder. Varje företag bör även systematiskt ta på sig genomförande av 

skapande, bevarande samt destruktion av deras synsätt, metoder och förlopp. 

 

Detta nya tankesätt bekräftar faktumet att företag och organisationers yttre krav som 

kundvärde är ett viktigt element i ett företags inbördes preferenser. Företag och organisationer 

kan välja mellan diverse tillvägagångssätt och tekniker för att expandera sin kompetensgrund 

genom att skapa nätverk för att ge möjlighet att erbjuda ett större utbud och värde för kunden 

(Kandampully, 2002). 
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Figur 1, Service Relationships, Kandampully, (2002). 

 

2.2.3 Hur utvecklas tjänster  

 
Bitner et al. (2008) berättar att de mest framgångsrika organisationerna i att erbjuda nya 

tjänster är de som förbereder och går systematiskt genom ett antal planerade stadier från 

inrättandet av tydliga mål, idegenerering, konceptutveckling, tjänstedesign, prototyper, 

tjänstelansering och kunder. För att designa en tjänst krävs det en förståelse för kundens utfall 

och kundprocess, det vill säga hur kundupplevelsen utvecklar sig över tiden genom att 

samverka på många olika beröringspunkter. En tjänst som är utformad på ett bra sätt kan göra 

att företaget blir differentierat från konkurrenterna. Om företaget levererar en tjänst med ett 

positivt resultat är det mer sannolikt att det resulterar i en god servicekvalitet och 

varumärkesvärdering som sedan mynnar ut i kundlojalitet.  

 
Bitner et al. (2008) skriver att tjänster är immateriella och rörliga. Det förekommer ofta 

fördomar i beskrivningen och tolkningen av begreppet tjänst eftersom i tidiga stadier av 

utveckling av nya produkter ofta kallad ”fuzzy frost end” (det allra tidigaste stadiet inom 

innovation) som är särskilt problematiskt för tjänsteinnovation eftersom det oftast innebär 

oprecisa processer och improviserad beslutsfattning. Stegen i tjänsteinnovation kännetecknas 

ofta som att det är låg formalitet men ändå är det avgörande för vad som kommer ske. Det 

behövs ett bra sätt att presentera verksamheten som företaget sysslar med och att alla är 

beroende av tjänsteprocessen men fortfarande kan vara flexibel så kreativiteten inte stannar 
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av. Den nya tjänsten genom utvecklingsprocessen genomgår en process som kommer fram till 

själva utformningen och genomförandet. Idén måste göras mer konkret så att den kan visas 

som ett mer koncept istället för en idé, kanske till och med en första prototyp så att det kan 

visas upp för intressenter. Ansvaret och rollerna måste förtydligas för intressenterna, företaget 

ska kunna visa upp kostnader, kvalité och utrustning. I det här skedet finns det mycket 

föreställningar om hur idén ska kunna bli en konkret tjänst. Framgången ligger i att det går att 

bilda en uppfattning om tjänsteprocessens karaktärsdrag och beskriva tjänsten så att alla 

intressenter får veta vad tjänsten går ut på och att det är tydligt vem som ska göra vad i form 

av leverering och utformning. När konstruktionen av tjänsten ska slutföras så kommer den 

troligtvis förädlas i en serie upprepande förfiningar. Parterna som är delaktiga i projektet ska 

alla delta i denna process och i vissa fall även kunderna.  

 
Kelly & Storey (2000) tar upp att den ständigt ökande konkurrensenen och globaliseringen av 

ekonomin är två viktiga faktorer till varför företag är måna om att utveckla nya tjänster. Det 

går inte längre att leva på gamla goda resultat, menar Kelly & Storey (2000). De pekar på 

behovet att hela tiden vara innovativ genom att; producera tjänster och idéer. Kelly & Storey 

(2000) menar dock att företag inte ska forcera fram innovationer, eftersom det kan leda till att 

man missar viktiga steg i processen, som till exempel att bestämma strategin för 

tjänsteutvecklingen i företaget och går istället direkt till genereringen av idéer. Detta kan i sin 

tur resultera i att tjänsterna blir bristfälliga. 

 
Menor et al. (2002) säger att internationaliseringen av tjänster och den tekniska utvecklingen 

ökar trycket på tjänsteföretag att ge kunder nya erbjudanden. Författarna menar att nya 

tjänster och erbjudanden ökar lönsamheten, ger företaget nya kunder, ökar lojaliteten hos de 

befintliga kunderna samt öppnar nya möjligheter. 

 

2.2.4 Ny tjänsteutveckling  
Enligt Menor et al. (2002) har hantering av ny tjänsteutveckling kommit att bli en viktigare 

konkurrensfaktor de senaste åren. Johne & Storey (1998) skriver att nya tjänster utvecklas 

med en tät interaktion med kunderna. Detta betyder dock att tjänsteutvecklingsprocessen är 

mer komplicerad än den för tillväxten av en ny vara. 

 

Kelly & Storey (2000) skriver att idéerna för utveckling av nya tjänster har visat sig tas fram 

på flera sätt; både internt i företaget eller externt av till exempel kunder. Johne & Storey 
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(1998) menar på att ny tjänsteutveckling har två syften. Det första syftet är att personerna som 

är engagerade ska nå sina personliga mål och det andra innebär att företaget ska uppfylla sina 

mål. John & Storey (1998) skriver att det är en väsentlig skillnad mellan utvecklingen av en 

ny tjänst och en ny fysisk produkt. Skillnaderna är att en tjänst är heterogen och immateriell 

medan en fysisk produkt kännetecknas som materiell och homogen.  

 
Heterogenitet; 
I takt med att tjänster parallellt skapas och levereras, kan det påverka kvaliteten på tjänsten. 

Kvaliteten kan bero på många faktorer, därför är anställda såväl som konsumenter en viktig 

beståndsdel i leveransen av tjänsten (Johne & Storey, 1998). 

 
Immaterialitet  

Enligt Johne & Storey (1998) är tjänster vanligtvis immateriella och huvudsakligen en 

process. Författarna menar att det är viktigt att kunna uttyda immaterialiteten, då en tjänst är 

svårare att testa eftersom den inte är något materiellt objekt, utan en process. Det som är 

positivt är att tjänsteerbjudanden kan ändras i hög takt. 

 
 
2.3 Customer Relationship Management möter innovation  

På den globala marknaden där konkurrensen är stor kräver företag och organisationer 

kundfokus för att få en generell bild och uppfattning huruvida konsumenters behov är idag 

och hur den kommer utvecklas i framtiden (Slater & Narver, 1994). I många fall är kundernas 

behov holistiska, det vill säga i dess helhet, sådana som oftast inte kan uppfyllas av endast ett 

företags eller organisations tjänst eller produkt (Kandampully & Duddy, 1999). Företag och 

organisationer som har förståelse för kunders holistiska behov kan på ett bättre och mer 

effektivt sätt anpassa tjänster och produkter som uppfyller kundernas krav. Är kundernas 

behov av produkter eller tjänster sådana som företaget inte har inom sitt kompetensområde 

kan företaget försöka hitta sätt att skaffa sig kunskap alternativt upphandla det till fördel för 

kunden för att tillhandahålla en stabil strategisk allians, horisontellt och vertikalt med både 

enskilda individer och företag (Peppers & Rogers, 1997). 

 
Porter (1985) beskriver det horisontella tillvägagångssättet som den centrala delen i ett företag 

för att åstadkomma fördelar i konkurrensen genom att samtidigt länka samman med liknande 

företag. Den sammanlagda kompetensen kommer från diverse nätverk som har intresse i 

företaget eller organisationen, exempelvis konsumenter, anställda, distributörer, leverantörer 
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och aktieägare (se figur 2). Andra intressenter kan ingå i ett nätverk, de fem som är nämnda i 

figuren är enligt Porter (1985) de mest betydelsefulla för att ett tjänsteföretag ska fungera. 

Med hjälp av nätverkspartner syftar företag och organisationer till att öka sitt utbud för att 

tillfredsställa kundernas och intressenters behov. 

 
Keaveney (1995) kommer fram till att när det är fel på en tjänst eller när tjänsten felhanteras 

är den ledande orsaken till att konsumenter byter beteende inom val av tjänster. Fornell & 

Wernfelt (1987) säger att välutförda felhanteringar är viktiga för att hålla konsumenten nöjd, 

att bygga kundrelationer och att undvika att kunden byter tjänst. 

 
Enligt Ulwick (2002) är företags strategier ofta svaga när det kommer till att ta tillvara på 

kundernas input. Han tar upp fem olika steg för att göra det på ett bra sätt: 

" Utveckla en ny design för att intervjua kunderna 

" Sammanställa intervjuerna  

" Organisera informationen 

" Utvärdera utfallet  

" Använd materialet för att skapa innovation inom företaget 

 
För att få ut något av intervjuerna måste företaget definiera de olika aspekterna av sin tjänst. 

Företag måste veta vad tjänsten innebär och gå igenom de olika stegen i tjänstens skede. När 

företaget har gjort detta ska det väljas ut en kundgrupp med noggrannhet. Om företaget väljer 

att intervjua alla parter så som alla kunder eller kunder och återförsäljare kan det bli för 

mycket information att ta in för att det ska leda någonvart. När företaget sammanställer 

intervjuerna är det viktigt att ta bort irrelevant information i form av försök till lösningar 

eftersom detta inte är deras uppgift. Deras uppgift är att säga vad de tycker om tjänsten eller 

produkten. De ska säga vad de vill ha men inte hur det ska lösas för att det ska vara idealt. Ett 

exempel på ett bra förslag är att en konsument vill att en burk som varit svåröppnad ska kunna 

öppnas snabbt och smidigt, men konsumenten ska inte beskriva hur processen ska gå till för 

att få burken att öppnas snabbt och smidigt. Om företaget har valt att intervjua en kundgrupp 

som består av tre olika slags användare av en tjänst sorteras svaren efter detta. När den 

punkten är klar får de intervjuade svara på en survey där de rankar utfallet efter viktighet och 

nöjdhet. När all information är insamlad är det dags att använda det insamlade materialet. 

Materialet ska visa nya möjligheter för att utveckla tjänsten, hur nya koncept skapas och hur 

företaget ska kunna segmentera sin tjänst på ett bättre sätt. (Ulwick, 2002). 
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Organisationer och företag har i större grad ett behov att förnya relationen med sina kunder 

eftersom konkurrensen på marknaden ständigt ökar. De förändrar sin strategi för innovation 

från ”innovation/ eller kunder” till ”skapande med kunder” och tillför dessa kunder i ett 

förlopp av ”kunskapsmedskapande”. I dessa fall har kundinnovation blivit en betydelsefull 

strategi i överlevnaden på marknaden för organisationer och företag. Innovationer kan uppstå 

genom interaktioner med kunder från organisationers sida genom att 1) identifiera, analysera 

och vara i kontakt med kunder, 2) föra in kunderna i de existerande innovationsprocesserna, 

3) inspirera kunder att engagera sig i att förbättra aktuella varor och tjänster. Med hjälp av 

CRM-system blir det lättare att bevaka kunder samt förbättra leveransen av produkter och 

tjänster. Alla kunder kommer inte använda en vara eller tjänst på exakt samma sätt, detta 

mycket på grund av att produkter och tjänster är anpassningsbara och de går att modifiera till 

förmån för kunden. Att komma till insikt om hur konsumenter använder sig av varan eller 

tjänsten kan företaget kunskap som leder till utvecklingar och innovationer. (Desouza, 

Awazu, Jha, Dombrowski, Papagari, Baloh & Kim, 2008). 

 
I form av slutprodukter och tjänster är innovation ett förverkligande av ”kunskap från 

kunden”. Denna kunskap kan hjälpa aktuella produkter och tjänster, behov för framtiden samt 

tankar och idéer för innovation som berör produkter och tjänster. Desouza et al. (2008) menar 

att det är viktigt att utforma, tillverka och få ut en vara eller tjänst på marknaden som kunder 

vill ha snarare än att försöka övertyga kunder att köpa en vara eller tjänst. Det är därför viktigt 

att ha en bra kommunikation med kunderna för att uppnå ett framgångsrikt innovationstänk i 

ett företag eller organisation. Organisationer och företag handskas med den input de får från 

kunderna de får idéer från kunder som sedan bearbetas och därefter användes idéerna till 

utveckling av en vara eller tjänst och slutligen levereras varan eller tjänsten till kunderna. 

Desouza et al. (2008) menar att ett samspel mellan tre komponenter är nyckeln i ett 

kundinnovativt program. Organisationen/företaget, produkten/tjänsten och kunder är de 

centrala delarna som samspelar i en rad steg för att framkalla innovation. Första steget är idé 

och utveckling, därefter prövas och konstrueras idén för att slutligen komma till det 

kommersiella steget då varan eller tjänsten lanseras på marknaden. Det första steget inom den 

innovativa processen är att generera en idé och att senare utveckla denna. Att få en förståelse 

till källan för idéerna är viktigt för att de tre komponenterna ska fungera tillsammans. Företag 

och organisationer är kreativa för att kunder ska känna sig bekväma med att lämna feedback, 

exempelvis i diskussionsforum, på bloggar och andra internetbaserade tjänster, vilket är en 

viktig input för att kunna utveckla nya produkter eller tjänster. Att använda sig av experter, 
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istället för kunder, kan begränsa fantasin på grund av deras expertis. Det är därför information 

från kunder som utgör en avgörande del i förståelsen om hur pass svåra idéer är att 

genomföra. Att besitta rätt verktyg för kommunikation i ett företag eller organisation är 

viktigt för att få rätt sorts idéer från rätt sorts källa. Det andra steget, där prövas idén och 

förfinas, gäller det att ta lärdom av det organisationen eller företaget fått reda på från kunder i 

skapandet av nya tjänster eller produkter. Idéerna ska först gå igenom ett filter där de testas 

innan genomförandet påbörjas. När varan eller tjänsten ska lanseras på marknaden krävs det 

att företagen har använt sig av kundernas idéer i sin nya vara eller tjänst för att på så sätt 

mätta deras efterfråga. Allt detta har Desouza et al. (2008) förtydligat i figuren nedan. 

 

 

 
Figur 2, Business process, Desouza et al. (2008) 

 
Värdeutbyte skapas när företag och kunder samarbetar. Bra samverkan mellan företag och 

kunder skapar en gemensam upplevelse som blir en fördel för företaget mot konkurrenter. För 

cirka två decennier sedan började företagen bli mer transparenta i sin relation till kunderna. 

De har börjat integrera mer med kunderna och låter dem bli mer delaktiga i företagens arbete. 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

 
Prahalad & Ramaswamy (2004) diskuterar hur företag på ett bra sätt ska kunna skapa 

värdeutbyte med kunderna. Det handlar enligt dem om att i ett första steg utveckla ett arbete 
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som omfattar både kunderna och företaget. Att ha en bra kommunikation, vara transparenta 

och att vara tydlig med risker vid olika val ger en bra start på det värdeutbyte företaget vill 

ska ske. Kommunikationen med kunderna är en av de viktigaste hörnstenarna, om inte den 

viktigaste. I och med att företag har en dialog med kunderna visar dem att de betyder något 

för företaget och att de får vara med och påverka att företaget kämpar för att både kunden och 

företaget ska få det bra. Genom att vara ett transparent företag känner sig kunderna säkrare 

vid val av en viss produkt eller tjänst. 

 
Enligt Parahalad & Ramasway (2004) skapas ett värde när företag anpassar sina tjänster och 

produkter efter kundernas behov. Om det är möjligt bör företag anpassa hur kunden upplever 

tjänsten efter kundens önskemål och främja att kunden får fram det de vill säga. För att 

möjliggöra detta värdeutbyte ska företaget och kunden ha en direkt kontakt. Varför det är 

viktigt är för att förståelsen ökar genom att ha nära kontakt. När företag skapar dessa miljöer 

där kunderna får vara aktiva och agera kommer kunden bidra till att värdeutbytet går 

smidigare. 

 

2.3.1 Konsumenternas medverkan i tjänsteutvecklingsprocessen	  

Brukarnas involvering i tjänsteutvecklingsprocessen genererar idéer till nya tjänster och 

produkter och de är även delaktiga i utvecklingens olika stadier (Lee, 1996). Carbonell, 

Rodríguez-Escudero & Pujati (2009) framhäver att en viktig beståndsdel i ett framgångsrikt 

företag är kundengagemang. Att låta konsumenterna vara med i tjänsteutvecklingen inverkar 

på kvaliteten på tjänsten och takten i nytänkandet. Användarnas delaktighet i utvecklingen av 

tjänster resulterar i en förbättrad prestanda. Matting, Sandén & Edvardsson (2004) menar att 

användarnas åsikter och idéer om tjänster och produkter är mer innovativa än om experter 

ligger bakom utvecklingen av tjänster. 

 
Von Hippel (1994) förklarar att det finns en lucka mellan förväntningarna hos kunderna om 

de tjänster företag kan erbjuda och företags tolkningar av kundernas behov. Von Hippel 

(1994) menar att denna lucka beror på brister i kommunikation mellan företaget och dess 

kunder. 
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2.3.2	  State	  of	  the	  art	  

De vetenskapliga artiklar som använts i teorikapitlet kommer undersökas med hjälp av State 

of the art. En sådan granskning värderar teoriernas styrka och acceptans. I detta kapitel tas det 

upp i vilken utsträckning teorierna är accepterade av vetenskapssamfundet (Philipson, 2014-

08-11). 

 
Philipson (2014-08-11) förklarar att teorierna bedöms med hänsyn till om de är förslagen ny 

teori, framväxande eller dominerande där mängden citeringar och huruvida gångbara de olika 

teorierna är där de prövas efter följande process enligt Philipson (2014-08-11):  

• Högt antal citeringar - hög andel valideringar = dominerande teori 
• Högt antal citeringar - viss andel av valideringar = framväxande teori 
• Högt antal citeringar - begränsad andel av valideringar = förslagen ny teori 
• Medel antal citeringar - hög andel valideringar, = framväxande teori 
• Medel antal citeringar - viss andel av valideringar = framväxande teori  
• Medel antal citeringar - begränsad andel av valideringar = förslagen ny teori 
• Lågt antal citeringar - hög andel valideringar = förslagen ny teori 
• Lågt antal citeringar - viss andelen valideringar = förslagen ny teori 
• Lågt antal citeringar - begränsad andel av valideringar = förslagen ny teori 

 

Vi har i bedömningen av validiteten även utgått ifrån Hansen & Jonssons (2013) matris där 

teorier med 0-100 citeringar betraktas som begränsad andel valideringar och därmed en 

förslagen ny teori. Hansen & Jonsson (2013) menar att en dominerande teori har minst 500 

citeringar och Philipson (2014-08-11) menar att minst tio procent av dessa ska göra 

undersökningar som validerar teorin. De framväxande teorierna med viss andel av validering 

är däremellan. Hansen & Jonsson (2013) redovisar det i matrisen nedan. 

 

 
Figur 3. Teoribedömning, Hansen & Jonsson (2013). 
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Figur 4, State of the art 1, egen 

 
Figur 5, State of the art 2, egen 
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Efter att vi har prövat teoriernas styrka och acceptans med hjälp av State of the art ser vi vilka 

luckor som finns i tidigare forskning och hur de olika teorierna står sig i forskningsvärlden i 

allmänhet. Detta ger oss en uppfattning om hur de olika teorierna står sig mot varandra i 

respektive område. Vi ser att kundens inflytande och påverkan på tjänsteutvecklingsprocessen 

och då framförallt med hjälp av CRM-system inte är väl utforskat, vilket vi tar fasta på i vår 

studie. Det är detta gap som vi bygger vår forskningsfråga på. I vår undersökning fokuserar vi 

således på hur dessa tillvägagångssätt tillämpas i svenska tjänsteföretag i utvecklingen och 

skapandet av nya tjänster. Att vi har sju dominerande artiklar ser vi som något positivt 

eftersom forskarna är erkända av många forskare, vilket resulterar i att deras teorier är 

dominerande. Det ger det vår underökning en stabil grund att stå på.  

2.3.3 Modell	  
 

 
Figur 6, undersökningsmodell, egen 
 
Modellen syftar till att skapa förståelse för vad vi undersöker. Vi undersöker sambandet 

mellan kundernas feedback, CRM-systemet och tjänsteutvecklingen. Genom att undersöka 

detta så kan vi se hur företag hanterar information registrerad i CRM-systemet och sedan 

använder detta för att möta kundernas behov. Företagen kan se mönster i vad kunderna 

lämnar för feedback och utgå därifrån för att skapa tjänster som kunderna kanske till och med 
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inte vet att de vill ha. I vilken utsträckning använder tjänsteföretag sina CRM-system som 

verktyg i sin tjänsteutveckling? Vi bygger vår modell på Swifts (2001) teori om att företag enklare 

kan analysera befintliga kunders behov med hjälp av CRM-system för att i framtiden utveckla och 

skapa nya tjänster. Modellen förklarar hur kunder kommer med feedback till företagen. 

Företagen kan antingen välja att försöka skapa nya tjänster utan ett CRM-system och ta hjälp 

av experter för att ta fram nya tjänster eller så kan företaget ha ett CRM-system som lagrar 

information om kunderna. Desouza et al. (2008) skriver att när företag tar hjälp av experter 

kan detta innebära att företagen åsidosätter kundernas fantasi. Om företagen istället använder 

sig av kundernas information kan det skapas nya idéer som företaget sedan får avgöra om de 

är för svåra att genomföra eller inte. Om företagen lyckas hitta ett bra verktyg för att ta in 

information från kunderna, kan bra idéer komma in till företaget. Modellen visar att företag 

kan ta olika steg. När företagen tar emot informationen och registrerar denna i sitt CRM-

system så kan de senare använda det som underlag för att utveckla sina nuvarande tjänster 

eller utveckla nya tjänster. Den nya eller uppdaterade tjänsten kommer bli tillgänglig för 

kunden vilket kan resultera i att kunden lämnar ny feedback om den nya/uppdaterade tjänsten. 

 
2.3.4 Forskningsfråga 

! Hur skapar tjänsteföretag nya innovativa tjänster med hjälp av Costumer Relationship 

Management? 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisar vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie. Vi beskriver 

övergripande om undersökningsdesignen och forskningsmetoden, vi beskriver även hur 

tankegångarna gick vid val av respondenter.  

 

3.1 Undersökningsdesign 	  

Vi har valt att använda oss av en intervjustudie i vår undersökning. Vi har intervjuat tio 

personer som vi bedömt tillräckligt kvalificerade för att delta i undersökningen eftersom de 

arbetar i tjänsteföretag med CRM. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) säger att det 

viktigaste inte är att kunna generalisera eller att jämföra med andra fall. Det finns också 

teorier och modeller som är generell kunskap som kan vara viktig att jämföra med. Vår 

mening var att vi skulle försöka komma fram till en generell slutsats men ödmjukt veta att det 

är svårt att göra det med ett begränsat antal intervjuer. 

 
Vi startade datainsamlingen med att göra en standardiserad intervjumall. Vi hade i åtanke vad 

Ekholm & Fransson (1992) hade skrivit i sin bok praktisk intervjuteknik:  

" Försöka att inte ha ledande frågor. 

" Försöka att ställa indirekta frågor. 

" Lämplig frågesekvens. 

" Öppna frågor. 

" Uppföljande frågor. 

 
Vi använde oss av dessa fem för att få en bra intervju. Ledande frågor gör att resultatet blir 

påverkat i form av att vi försöker leda in den svarande på ett sätt så vi får svar som vi vill ha. 

Indirekta frågor är inte lämpliga att ställa, frågan ”hur gammal är du” som har ett exakt svar 

då, vi vill samla information i form av uppfattningar och åsikter. Frågesekvensen är viktig för 

oss för att intervjun ska kännas som den inte är skriven på några minuter och att intervjun ska 

ha en röd tråd. Öppna frågor för det ska få talas fritt. Uppföljande frågor så att den frågade 

kan få utveckla sina svar Ekholm & Fransson (1992). 

 
En forskning byggd på en kvantitativ metod frambringar data som kan kvantifieras. En 

kvalitativ metod baserar sin undersökning mer på icke-kvantifierbar data såsom inställningar 

samt synsätt. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Vi valde vilken information vi behövde 

för att besvara vår forskningsfråga. 
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Vi närmade oss vår forskningsfråga och ansåg det vara lämpligt att använda oss utav 

intervjuer då vi anser att detta är passande då våra forskningsfrågor handlar om utveckling av 

tjänster. I en utvecklingsprocess kan det vara diffust att säga vem som har gjort vad och till 

hur stor del någon har bidragit i processen. Vi har valt att inte använda oss av enkäter då det 

enligt oss skulle vara svårt att kunna återspegla ett rättvist resultat. Vi ville gå djupare in på 

hur de tillfrågade uppfattade processer och ge mer nyanserade svar. Vi anser även att genom 

intervjuer kan vi lära oss mycket av intervjupersonerna då vi får en personlig kontakt och den 

tillfrågade har nästintill obegränsat med rum för att uttrycka sina åsikter. Eftersom det är vi 

själva som ställer frågorna förbehåller vi också rätten till att tolka andra faktorer i intervjuerna 

som tonläge, i enlighet med Ekholm & Fransson (1992). 

 
Den här formen av undersökning har ett grundläggande syfte som karakteriseras av att vi har 

en närhet till ursprunget där information inhämtas ifrån. Senare är det vi som författare ska 

analysera genom analysmetoder för den bestämda problemställningen genom att sätta in sig i 

förhållandet och se omvärlden ur deras synvinkel. Två exempel på verktyg inom kvalitativ 

metod som vi kommer använda oss av är intervjustudie och intervjuer för att kunna analysera 

dess innehåll. Vi använder oss av Well grounded theory som analysmetod. Philipson (2014) 

beskriver detta som ett enkelt tillvägagångssätt för att strukturera analysen av kvalitativ data. 

Genom att använda sig av den modellen blir det lätt för läsaren att se våra olika steg för att 

komma fram till nyckelorden. Philipson (2014) förklarar processen som att nyckelord plockas 

ut ur respondenternas svar, för att senare frambringa gemensamma rubriker. Analysmetoden 

Well grounded theory har ett abduktivt utgångsläge, vilket passar vår undersökning eftersom 

vi både behövde skaffa information från teori och empiri för att succesivt öka vår förståelse. 

Vi redovisar våra nyckelord i bilaga 2.  

 
För att syftet skulle nås på bästa sätt så valde vi att använda oss utav semi-strukturerade 

intervjuer. Vi valde detta eftersom vi gärna vill hålla oss inom ett tema och vi samtidigt vill ha 

en intervjuguide. Vi ville dessutom att intervjupersonen ska få svara så fritt som möjligt. Att 

intervjuaren får ha en intervjuguide som stöd för intervjun och att semistrukturerade 

intervjuerna just kan utformas så alla teman som intervjuaren vill komma åt kan besvaras av 

respondenten. Eftersom vi valt att intervjun ska vara väldigt öppen och ledig så kan vi enkelt 

ställa följdfrågor på det som respondenten sagt.  

 

Vi hade gärna intervjuat alla ansikte mot ansikte men på grund av det skulle vara mycket 
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tidskrävande och kostsamt så valde vi att genomföra samtliga intervjuer via telefon. Varför 

det skulle vara tidskrävande och kostsamt är för att respondenterna inte bor inom ett rimligt 

avstånd. Telefonintervjuer uppfattade vi smidigare för alla eftersom det inte bara är 

tidskrävande för oss att röra oss mot respondenten utan även för intervjupersonen. Nu kunde 

vi med enkelhet få låna tid av den tillfrågade genom att denne hade rast/lunch eller liknande. 

Som Bryman & Bell (2013) säger kan man inte se intervjupersonen och kan därmed inte ta in 

intryck så som kroppsspråk eller ansiktsuttryck med mera.  

 
Trost (2005) menar att det är en fördel för intervjuaren att transkribera då vi i kan gå tillbaka 

och analysera ordval och tonfall. Vid intervjun satt en person och noterade vad respondenten 

sa men med hjälp av inspelning kunde vi gå tillbaka och höra exakt vad respondenten svarat. 

 
3.2 Population, urval och kontrollvariabler 

Vår primärdata har vi inhämtat genom intervjuer med tio personer som alla på något sätt 

arbetar eller har användning utav CRM.  Intervjuernas längd varierade men låg i genomsnitt 

på femton minuter. 

3.2.1 Population	  

Vår population är de företag som använder sig av ett CRM-system. Tillgång till statistik fanns 

inte tillgängligt för den populationen vi hade, vilket skulle ha underlättat för oss med att få en 

bättre bild över hur populationen av CRM-användare ser ut. Enligt Statistiska Centralbyrån 

(2014-05-26) använder 31 procent av företagen med minst tio anställda i Sverige sig av ett 

affärssystem som registrerar inköps- och försäljnings-information. Av dem använder 30 

procent ett CRM-system för insamling och lagring av information om kunder (SCB, 2014-05-

26). 

3.2.2 Urval	  

Respondenterna valde vi från de som i deras arbete har en direkt eller indirekt koppling till 

CRM. Vi försökte skapa en generell översikt genom att intervjua personer på olika företag 

och positioner, utan hänsyn till bransch. Vi avsåg att intervjua personer som arbetar på företag 

där CRM används aktivt och som aktivt deltar i CRM-arbete. 

 
Som vi tidigare förklarat har vi genomfört en kvalitativ undersökning. Vår urvalsmetod är ett 

bekvämlighetsunderlag. Vi ville gå in djupt på hur respondenterna tänkte och är inte beroende 

av hur representativt det blir som när man gör en kvantitativ undersökning (Bryman & Bell, 

2013). Vårt mål var att få en blandning av människor, som är av olika kön, har olika 
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erfarenhet, position och utbildning eftersom vi ville se om det kunde påverka svaren som vi 

fick. Tyvärr finns det ingen statistik på fördelning av män och kvinnor som arbetar med 

CRM-system. Av tio intervjuade personer var fem kvinnor och fem män.  

 
Urvalet gick till att vi kontaktade personer som hade en stark anknytning till CRM-system. 

Dessa hittade vi genom att prata med folk i vår närhet om de hade någon i sitt sociala nätverk 

som arbetade med CRM. På det sättet lyckades vi hitta tio personer som kunde tänka sig 

medverka i en intervju. När vi kontaktade personerna kände vissa att deras kunskap var för 

vag eller att de inte kände att de kunde bidra, dock så hade personerna oftast ett förslag på en 

annan som kunde vara mer lämplig att svara på frågorna. Respondenterna fick alltid ta del av 

frågorna innan då de mentalt kunde förbereda sig och att svaren blir mer genomtänkta.  

3.2.3	  Kontrollvariabler	  	  

Von Hippel (1994) menar på att det finns en lucka mellan företags tolkningar av kundernas 

behov och förväntningar hos kunderna om de tjänster företag kan erbjuda. Denna lucka beror 

på brister i kommunikationen mellan företag och deras kunder. Om ett företag har 

kommunicerar mycket med sina kunder blir denna lucka mycket liten, medan om ett företag 

har kommunicerar mycket lite med sina kunder så blir luckan större och därför kan 

respondenternas svar skilja sig ifrån varandra. Den kommunikationen företagen har med sina 

kunder blir därför en kontrollvariabel. Vi anser att ju mer relevant information ett företag 

lagrar om kunderna desto mer vet företag vad kunderna vill ha, därför blir också lagringen av 

information en kontrollvariabel.  

 

3.3 Operationalisering 

Harboe (2013) menar att syftet med att operationalisera är att lättare kunna behandla de 

variabler som uppkommer efter att de teoretiska begreppen har brutits ner. I denna uppsats har 

vi valt att använda oss av intervjuer för att ta reda på den informationen vi eftersöker. För att 

vi på bästa sätt ska få bra information genom detta datainsamlingsverktyg är det viktigt att de 

intervjuade förstår frågorna som ställs. Operationalisering hjälper till med detta genom att 

översätta/förtydliga begrepp som används i teorin så att personer som inte är insatta i området 

kan på ett enkelt sätt förstå (Harboe, 2013).  

 

I figur 8 har vi utformat intervjufrågor utifrån den teori vi använder oss av för att få svar på 

den information vi eftersöker. Förutom de angivna frågorna i tabellen startar vi med att ställa 
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fem inledande frågor för att få en bättre bild över vem det är vi intervjuar. Vi börjar de 

inledande frågorna med att ställa frågor av demografisk karaktär där vi tar reda på den 

intervjuades kön samt ålder. Därefter vilken position de besitter i företaget, erfarenhet samt 

utbildning och slutligen vad det är för arbete de utför. 

 

Inledande frågor: 
Ålder? 
Kön? 
Position? 
Erfarenhet/utbildning? 
Använder du CRM-system i ditt arbete? 
Bransch? 
Figur 7, Inledande frågor, egen. 

 

Teori Referenser Fråga Vad syftar frågorna 

till 

Kommentar 

till fråga 

Feedback Sumner 

(2005) 

Genom vilken typ av 

plattform kan kund 

komma med feedback? 

Kommunikations-

möjligheter 

Email, 

sociala 

medier, 

telefon etc. 

Vidareutveckling Desouza 

et al. 

(2008) 

Hur hanterar ni 

feedback? 

Om de lagrar På vilket 

sätt? 

Kundinfluens Peppers & 

Rogers 

(1997) 

Hur kan kunden påverka 

utformningen av era 

tjänster? 

Är kunder en 

aktör? 

Exempel 

Datainsamling Slater & 

Narver 

(1994) 

Vilken information om 

kundernas behov behöver 

ni för feedback? 

Basinformation Varför? 

Data Peppers & 

Rogers 

(1997) 

Hur har ni bestämt att 

denna och ingen annan 

information är viktig? 

Är det "rätt" 

information? 

Vad 

saknas? 

Informationshantering Kaplan & 

Narayanan 

Vilken information av 

den information ni 

Allt eller bara en 

del? 

Används 

den som 
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(2001) listade under fråga 4 

samlar ni in genom ert 

CRM-system? 

standard? 

Tjänsteutveckling Payne 

(2006) 

Har era tjänsteutvecklare 

tillgång till ert CRM-

system? 

Finns det en 

koppling? 

På vilket 

sätt, om nej 

varför inte? 

Spontan 

datainsamling 

Ulwick 

(2002) 

Hur samlar ni in 

feedback som kunder 

lämnar in spontant? 

Görs det 

överhuvudtaget? 

Lagras 

den? 

Sammankoppling Desouza 

et al. 

(2008) 

Finns det en koppling 

mellan ert CRM-system 

och tjänsteutveckling? 

Används befintlig 

data? 

På vilket 

sätt, om nej 

varför inte? 

Figur 8, Operationalisering, egen. 

 

3.4 Analysmetod	  

Kvalitativa analysmetoden beskriver Trost (2010) som en analysering av de intervjuer man 

gjort genom att gå igenom det man har skrivit ut samt att ha i åtanke över vad man även 

upplevde och såg under intervjutillfället. Jämfört med den kvantitativa analysmetoden som 

går ut på att frambringa tabeller och diagram. På så sätt kan man komma in på olika 

tankebanor som kan vara likt intresseväckande som tabeller. Trost (2010) menar att det gäller 

att samla in information, utvärdera dem och slutligen tyda dem. 

 
En stor svårighet med att använda sig av kvalitativa undersökningar, enligt Bryman & Bell 

(2013), är data man får ut av undersökningarna lätt kan bli stort och klumpigt, eftersom data 

bygger på diverse anteckningar, dokument och utskrifter. Med det i åtanke valde vi att 

använda en strukturerad analysmetod, där det går att urskilja mönster i vår insamlade data. Vi 

valde den abduktiva analysmetoden, som beskrivs av Patel & Davidsson (2003) som ett enkelt 

tillvägagångssätt att strukturera analysen av kvalitativ data. Författarna beskriver proceduren 

som så att man organiserar intervjuunderlaget i mallar där varje intervjuad persons svar på 

respektive fråga matas in i varsin cell. Därefter utvecklas nyckelord ur de svar respondenterna 

svarat. Med hjälp av rubrikerna bildas liknande och där möts empirin med teorin menar 

författarna. De överskrifter som uppstår har sitt ursprung från de intervjuades verklighet, utan 

någon manipulering för att anpassas till begreppen från teorin, vilket är en fördel. En annan 
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fördel är att då processen dokumenteras stegvis är det lätt att gå tillbaka och kontrollera våra 

svar (Philipson, 2014). 

3.5 Kvalitetsmått	  

Yin (2007) menar att det finns fyra delkriterier som är väsentliga vid en kvalitetsbedömning, 

de fyra kriterierna är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Yin 

(2007) definierar begreppsvaliditet som hur de uppsatta målen för operationalisering 

återspeglar det vi vill undersöka. Något som vi uppmärksammade, som influerade 

begreppsvaliditeten negativt, var att de intervjuade ibland inte begrep några av våra 

intervjufrågor. Det kan bero på att vi inte prövade intervjufrågorna tillräckligt innan. 

 
Intern validitet beskrivs enligt Yin (2007) om undersökarna har framfört logiska argument 

med anknytning till slutsatsen. För att stärka den interna validiteten kan man, enligt Yin 

(2007), i sin tur i analysmetoden använda sig av jämförelse av mönster. Forskarna försöker då 

att se mönster utan att influeras av teorin, detta menar Yin (2007) ger en öppenhet för 

omväxlande förklaringar som inte teorin tar upp. Bryman & Bell (2013) beskriver den externa 

validiteten huruvida resultatet är generaliserbart eller inte. Yin (2007) anser att forskare ska ha 

som mål att få ett generaliserbart resultat. 

 
Reliabilitet beskriv enligt Bryman & Bell (2013) hur pålitliga metoderna är samt ifall 

resultatet av undersökningen skulle bli likadan om undersökningen gjorts igen. Trost (2010) 

nämner att reliabilitet är en stabil mätning som inte ska utsättas för slumpartade händelser, 

samtliga intervjuer och omständigheter ska vara samma för alla respondenter. Vi hat strävat 

att nå en hög reliabilitet då vi tydligt har redovisat hur vi utfört undersökningen. Yin (2007) 

förklarar att med reliabilitet uppkommer frågan om en annan vetenskapsman skulle komma 

fram till likadana resultat och slutsatser om denne gick igenom samma procedur som vi har 

gjort i vår undersökning. Något negativt som kan påverka reliabiliteten som vi stötte på med 

vårt val av semistrukturerade intervjuer är att de intervjuade har format uppbyggnaden på 

intervjuerna, dock resulterar det i fullständiga och grundliga svar vilket vi uppskattade. Vårt 

val av abduktiv analysmetod stärker vårt arbetes reliabilitet anser vi, eftersom vi har 

dokumenterat de olika stegen vi följt i processen.  
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4.0 Empiri 
I detta kapitel redovisar vi resultaten från vår empiriska undersökning, resultaten kommer 

från utförda intervjuer. I bilaga 2 redovisar vi våra intervjufrågor och de nyckelord vi har 

plockat ut från respondenternas svar. 

 

Här redovisas första inledande frågorna så läsaren kan få en bild av vilka personer som har 

blivit intervjuade. De inledande frågorna var; vilken ålder, kön, position, 

erfarenhet/utbildning, om de använde sig utav CRM och vilken bransch de tillhörde. 

 

 
Figur 9, Sammanställning respondenter, egen. 

 

Åldern på respondenterna varierade lite, men var ändå koncentrerat till relativt unga 

människor. Medelåldern på respondenterna var vid tiden 28,6 år. De bestod av fem män och 

fem kvinnor. Majoriteten av respondenterna har inte någon akademisk utbildning och har låga 

positioner. Respondenternas erfarenhet inom CRM är varierande men ändå betydande. Alla 

använder sig av CRM i deras arbete, vilket var ett krav för att vara med i undersökningen. 

Respondenterna arbetar mestadels inom ekonomi/finans men även försäkring, 

bredband/telefoni och myndighet.  
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4.1 Urvalsmönster 	  

 
Figur 10, Globala mönster, egen. 

4.2 Globala mönster	  

I matrisen kan vi se att det är tio respondenter som har medverkat i vår studie. Vi har sett tre 

olika globala mönster. Ringarna som symboliserar globala mönster är de svarta ringarna. En 

ligger till vänster (Grupp 1) av matrisen, en i mitten (Grupp 2) och en till höger (Grupp 3). 

I den första ringen så kan vi se att kunderna inte kan komma med feedback genom samtal 

eller mail dock så har de kanal på sin hemsida där de kan komma i kontakt med företaget. De 



30 
 

har ett liknande tänk hur feedback ska hanteras. Företagen som de jobbar på lägger inte in 

spontan feedback i deras system som går via samtal eller mail vilket är naturligt för dessa 

eftersom kunderna inte kan komma med feedback genom samtal eller mail. 

 
I den andra ringen kan vi se att de sparar alla samtal och mail och vi kan se att nästan alla 

loggar kommunikationer, de andra skickar informationen vidare till ansvariga avdelningar 

eller har möten om förbättringar. Gruppen säger också att kunden kan påverka deras tjänst, 

medan en säger att de individualiserar tjänsten till kunden och sprider information om det till 

övriga på företaget om någon kund skulle vilja ha en liknande lösning för deras tjänst som 

kunden använder. Gruppen berättar att det finns en koppling mellan deras CRM-system och 

deras tjänsteutveckling. De sparar i bred omfattning spontan feedback. 

 
I den tredje ringen kan vi se att det bara är en respondent som innefattas den ringen. 

Respondenten beskriver att kunderna kan komma i kontakt med dem på flera olika sätt. Via 

samtal, mail, hemsida och social media. De ligger nära kunderna när det gäller 

kommunikation. De loggar saker som kan vara knutna till någon specifik person, men väljer 

själva om de vill gå vidare med information som inte kan knytas till en person. Kunderna kan 

påverka deras tjänst och de har grundläggande fakta om kunderna som ringer in. 

Tjänsteutvecklarna har tillgång till deras CRM-system och det finns en koppling mellan deras 

CRM-system och tjänsteutveckling.  

 
Skillnaderna är att första gruppen och andra gruppen är att andra gruppen är mer tillgängliga 

för kunderna. Den andra gruppen registrerar mycket mer info än vad första gruppen gör. I 

andra gruppen svarar alla respondenter att kunderna kan påverka deras tjänst medan andra 

gruppen är blandat. En svarar att kunden inte kan ändra och en annan att det ska vara väldigt 

många som ska reagera innan de agerar. Andra och tredje gruppen globala mönster är 

betydligt mer samstämmiga. De är båda lättillgängliga och sparar en hel del information. 

Båda grupperna säger båda att kunden kan påverka deras tjänster och att tjänsteutvecklarna 

har tillgång till CRM-systemet och att det finns en koppling däremellan.   

4.3 Lokala mönster	  

I matrisen nedan kan vi se att respondenterna är omflyttade så att lokalt mönster kan utskiljas. 

De lokala mönstren symboliseras av röda ringarna. Nedan kommer två lokala mönster 

redovisas.  
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Figur 11, Lokala mönster, egen 

 

Det första lokala mönster vi utläste är från respondent sex och sju, ring A. I ring A kan man 

uttyda att de båda är intresserade av att se kundernas befintliga tjänster, de båda 

respondenterna anser att grundläggande fakta om kunderna utgör en bra bas i ett CRM-system 

och de vill även lägga in så mycket som möjligt i deras respektive CRM-system. Att samla in 

rörelser, som t.ex. när kunden agerar på något sätt inom företaget eller när kunden har åsikter 

om tjänsten vill båda respondenterna ta del av eller samla in.  

 
I det andra lokala mönstret, ring B, så kan vi se att de vill ha mycket information om 

kunderna. Vilka tjänster de använder sig av, ärenden och basic-fakta. Vi kan även se att de 

inte är delaktiga i beslutsfattandet kring vilken information som ska sparas. De vill samla in 

all relevant information de kan få tag i.  

 

De skillnader vi kan se mellan ring A respektive ring B är att de i ring A är mer självgående i 

vad som ska matas in i CRM-systemet. Ring B är styrda av riktlinjer från högre led i företaget 

och sparar mer information än ring A.  
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Figur 12, Lokala mönster, egen 

 

I ring C kan man se att alla tjänsteutvecklare har tillgång respondenternas CRM-system. Alla 

respondenter sparar på något vis feedback. Det är olika på viket sätt de sparar. En respondent 

lägger in allt som kommer till hens kännedom. En respondent samtalsloggar samtalen som 

kan knytas till en viss person och andra sparar mail. I det lokala mönstret kan vi se i fråga nio 

att åtta av tio svarade att det finns en koppling mellan deras CRM-system och deras 

tjänsteutveckling. Var av en, av de två, respondenten som svarade var inte lika säker på att det 

fanns en koppling men sa att det troligtvis var så.  

 

 
Figur 13, Lokala mönster, egen. 

 

Om man ser på ring D kan man se att tre respondenter har svarat att man kan komma i kontakt 

med dem samtal och mail. En respondents företag har en kanal på deras hemsida där kunder 

kan komma med feedback på deras tjänster. Vi kan se att dessa respondenter också sparar 

kundernas feedback som de kan komma med genom samtal, mail och kanal via hemsida.  

[jag ser inte på vad sätt C och D är ett mönster] 
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5.0 Analys 
I analysen tolkar vi empirin . För att förstå den empiriska delen redovisar vi det teoretiska 

underlaget.  

5.1 Feedback	  
 
Vi ville få reda på hur kunden kan komma i kontakt med företaget för att vi ville se hur 

kommunikationsmöjligheterna såg ut. Sumner (2005) beskriver att CRM ska mynna ut i att 

nya relationer skapas, att bevara relationer och att bygga upp relationer med kunder. För att 

ett företag ska kunna använda sig av CRM-systemet måste organisationen begripa kundernas 

anspråk och deras preferenser.  

 
Vad vi kan se ur vårt globala mönster 1 att deras kunder endast kan komma med feedback via 

kanaler på deras hemsidor, jämfört med de två andra globala mönstren vi kunde utläsa där 

respondenterna i mönster 2 samtal och mail loggas. Mönster 3, som endast består av 

respondent 10, svarar att deras företag går att kontaktas och lämnas feedback hos via sociala 

medier. Att använda sig av sociala medier är något vi anser att de andra företagen kan ta 

lärdom av, eftersom det är så lättillgängligt för så många i dagens samhälle som Desouza et 

al. (2008) förklarar. 

 
Desouza et al. (2008) skriver att företag är kreativa i att få kunderna att känna sig bekväma 

med ett lämna feedback på bland annat hemsidor. Detta är viktigt på grund av företagen vill 

ha input av kunderna för att sedan använda den informationen för att utveckla nya produkter 

eller tjänster. Desouza et al. (2008) beskriver vidare hur det istället för att använda sig av 

experter kan använda sig av kunderna. Experterna kan begränsa fantasin som kunderna kan 

inneha. Informationen från kunderna utgör en avgörande roll i förståelsen för hur svåra idéer 

är att genomföra. Om företagen sitter på rätt sorts verktyg för att kommunicera med kunderna, 

kan rätt sorts idéer komma från rätt sorts källor.  

 
För att överhuvudtaget få veta vad kundernas preferenser är måste företaget vara tillgängligt 

för kunderna. Kunderna måste få komma i kontakt med företaget. Vi frågade på vilka sätt 

kunderna kan komma i kontakt med företaget för att se hur tillgängliga de är. Att inte vara 

tillgänglig kan tyda på att företaget inte interagerar med kunderna och att vara tillgänglig kan 

tyda på att kunderna är betydelsefulla och att företaget bryr sig om vad de tycker. 
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De flesta respondenter svarade att kunderna kunde komma i kontakt med dem genom flera 

olika sätt. 80 % svarade att kunderna kunde komma i kontakt med dem genom att ringa direkt 

till företaget. De 20 % som sa att det inte gick att ringa direkt till företaget sa att de hade en 

kanal på deras hemsida där man kunde få kontakt med företaget. Detta på grund av att 

företagen inte hade någon specifik kundtjänst. En respondent berättar att kunderna kan 

komma i kontakt med företaget på flera olika sätt. Samtal, mail, via hemsida och via social 

media. Detta tycker vi tyder på att företaget står nära sina kunder och att företaget är 

lättillgängligt. Att respondenterna i globala mönster 1 inte tar emot feedback som kommer i 

form av telefonsamtal eller mail, ser vi som något de kan förbättra sig på eftersom de är 

väldigt bra verktyg att komma med feedback. Om man då tittar på Sumners (2005) teori är 

detta ett bra sätt för företaget att lätt få tillgång till vad kunderna tycker och tänker. På det 

sättet kan företag bygga upp relationer med nya kunder och samtidigt hålla kontakt med sina 

nuvarande kunder, vilket vi ser att respondenterna även håller med om i sina respektive svar. 

 

5.2 Vidareutveckling	  

Det som intresserade oss var att se hur tjänsteföretag hanterar feedback de får in från 

konsumenter samt på vilket sätt de väljer att lagra feedbacken. Vi frågar därför hur företagen 

hanterar feedback för att få en förståelse hur tjänsteföretag gör detta. Skillnaderna vi kan se 

mellan våra globala mönster är att respondenterna i mönster 2 loggar den information och 

feedback som kommer in, medan de i mönster 1 och mönster 3 väljer själva hur de gör med 

den inkomna feedbacken.  

 
Huruvida företag lagrar den feedback de får in är en fråga som lägger grunden för deras 

CRM-systems bredd och innehåll. Desouza et al. (2008) beskriver betydelsen i att ha ett bra 

CRM-system, då företag har bättre koll på sina kunder och på så sätt blir leveransen av nya 

tjänster bättre. Alla kunder kommer inte använda tjänster på samma sätt och blir därför 

intressant att besitta den kunskapen för företag, menar Desouza et al. (2008). Författarna 

fortsätter med att poängterar värdet av att veta på vilket sätt konsumenterna använder sig av 

tjänsten för att ge kunskap som leder till en utveckling och skapande av innovativa tjänster. 

 
Hälften av respondenterna loggar den feedback de får från kunder i CRM-system, medan 

resterande hälft till stor del väljer självmant om de för in feedbacken eller endast tar åt sig 

personligen för framtiden. Respondenterna i globalt mönster 1 skickar det bara vidare till rätt 

avdelning utan att veta vad den avdelningen gör med uppgifterna. I enlighet med Desouza et 
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al. (2008) kan det vara bra att logga mycket av den feedbacken som kommer in. Företagen har 

olika riktlinjer om hur de ska spara feedback och vi anser att de företagen som loggar 

feedbacken vet mer om sina kunder än de som själva bestämmer om de ska logga det eller ej. 

Det är svårt anser vi för de som inte loggar att veta vad som är viktigt och inte viktigt då det 

är upp till var och en av de anställda att fatta det beslutet. Det kan leda till brister i CRM-

systemet. Vilket i sin tur kan göra att de nya tjänsterna inte tillfredsställer kundernas behov då 

det redan i första stadiet kanske har missat att registrera feedbacken, anser vi. 

 

5.3 Kundinfluens	  

Vi ställde frågan för att ta reda på om kunden har något att säga till om när det kommer till 

utformningen av deras tjänster. Är kunden en aktör när det kommer till utveckling av tjänster? 

Är företagen ödmjuka till att de inte vet allt eller tar företagen extern hjälp i form av deras 

kunder? 

 
Peppers & Rogers (1997) skriver att om företag förstår kundernas behov i sin helhet kan de 

anpassa sina tjänster på ett bättre sätt. När företagen anpassar sina tjänster uppfylls kundernas 

behov i högre utsträckning. Om kundernas behov av tjänster är sådana att företagen inte har 

kompentensen internt för att uppfylla deras behov, ska organisationer försöka inskaffa sig 

denna kompetens eller upphandla det så att det blir till en fördel för kunden. Genom att göra 

detta skapar företaget en slags allians med kunderna som är strategisk för företaget.   

 
För att kunderna ska bli nöjda med tjänsten ska kunderna få ha inflytande på tjänstens 

utformning. 90 % av alla respondenter har svarat att kunderna kan påverka på något sätt. I de 

flesta fall kan kunden direkt påverka hur tjänsten utformas. Respondent 5 är den som sticker 

ut i ”Globala mönster”-matrisen. Respondent 5 säger ”- Informationen som ska göra tjänsten 

bättre ges vidare till alla andra för att deras tjänst ska bli så bra som möjligt.” Hon berättar 

om att de individanpassar deras tjänster. Istället för att ändra hela tjänsten för alla, ändrar de i 

tjänsten speciellt för en kund. Denna information finns sedan tillgänglig för medarbetarna om 

andra kunder skulle ha samma eller liknande önskemål. Enligt Prahalad & Ramasway (2004) 

skapas det ett värde när företag anpassar sina tjänster efter kundernas behov. Om möjlighet 

finns bör företagen anpassa sina tjänster efter kundernas önskemål och behov. De ska 

uppmuntra kunden att komma med feedback på deras tjänst. Då det skapas ett värdeutbyte är 

det viktigt att kunden och företaget har en direkt kontakt. Genom att ha en direkt kontakt 

skapas en bättre förståelse för vad kunden önskar. Om företag skapar en miljö där kunderna 
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får vara aktiva och interagera med företaget kommer värdeutbytet bli smidigare. I globalt 

mönster 2 och 3 svarar samtliga att kunderna kan påverka utformningen av deras tjänster 

medan i mönster 1 svarar en respondent att deras tjänst är svårpåverkad.  Detta eftersom deras 

tjänst är till stor del reglerad via lagar. Dock säger respondenten att det fortfarande finns en 

chans att påverka, men det är mest designen och inte själva tjänsten.  

5.4 Datainsamling	  

Vi ville få insikt i hur den faktiska informationen och data om kundernas behov som 

tjänsteföretag behöver såg ut och vad det var som låg bakom just den informationen. Slater & 

Narver (1994) menar att på en konkurrenskraftig marknad krävs det att företag och 

organisationer fokuserar på kunder för att erhålla en generell uppfattning om vad 

konsumenternas aktuella behov är samt att få en idé om hur det kan komma utvecklas i 

framtiden. 

 
Respondenterna i globalt mönster 1 och 3 har svarat att all feedback som kommer in är 

relevant och lagras i deras CRM-system, medan de i globalt mönster 2 svarar att de endast är 

intresserade av feedback som berör kundernas befintliga tjänster. Åsikter, ärenden och basic-

fakta är även något som respondenterna är intresserade av att få reda på i kundernas feedback. 

Vi kan avläsa från svaren att respondenterna i globalt mönster 2 har uppgivit att hälften är 

inne på samma spår som Slater & Narver (1994) med att de vill ha en bild över kundernas 

rådande behov för att i framtiden kunna leverera tjänster anpassade till kundernas behov. De i 

globalt mönster 1 respektive 3 svarar att de är intresserade av all feedback, då antar vi att de 

även tar vara på information som berör kundernas aktuella behov, åsikter, ärenden och basic-

fakta trots att det inte var ord som kom ut ur deras mun. 

 
Respondent 9 säger; ”Eftersom det är mestadels kritik som kommer in i feedback-form så får 

vi en bild över vad kunderna vill att vi ska förbättra från vår sida. Det är ju som sagt delvis 

lite bra eftersom om det är sådan kritik som vi anser kan vara relevant som kan ha påverkan i 

utformningen av tjänsten” Hon förklarar att de är intresserade av all feedback de får för att 

kunna förbättra tjänsten för kunden, då de har regelbundna möten varje månad där de tar upp 

kritik och feedback som kommit in från kunder. 
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5.5 Data	  

Detta var klurigt för respondenterna eftersom vissa kanske inte hade tänkt på det förut. Detta 

för att se hur företagen arbetar med sitt CRM-system. Tycker respondenterna att det finns 

tillräckligt med information i deras CRM-system eller saknas det information. Också 

intressant att veta om respondenterna vet varför de har ett CRM-system.  

 
Wilson (2008) skriver att konceptet ska genomsyra hela organisationen och alla måste vara en 

del av detta för att konceptet ska fungera fullt ut. Därför kan det bli förvirrande när personalen 

som använder CRM inte får vara en del av utformningen av systemet. Vad som ska sparas och 

vad som är relevant. 

 
Matrisen visar att 40 % inte har någon delaktighet i bestämmelserna i vad som ska sparas i 

CRM-systemet. 40 % har kommit fram till att de bestämt att grundläggande fakta ska sparas. 

10 % vet inte alls hur företaget kommit fram till vilken information som ska sparas. En 

respondent har svarat att det inte är bestämt för de samlar inte så mycket de kan. Vi anser att 

alla bör få vara en del av vad som bestäms i vad som ska sparas eftersom de är själva 

användare av systemet. På så sätt vet alla vad det är som ska sparas och inte, vilket sparar tid 

och resurser samtidigt som det förbättrar CRM-systemets uppbyggnad. I vårt lokala mönster 

A, som består av respondent sex och sju, kan vi uttyda att de båda är intresserade av 

grundläggande fakta som de senare använder som står som grund i deras CRM-system och de 

är intresserade av att lägga in så mycket som möjligt i deras respektive CRM-system. De är 

även måna om att ta vara på kundernas åsikter och hur de agerar. De i lokala mönster B, som 

består av respondent två, tre och nio, är intresserade av väldigt mycket information om 

kunderna, vilka tjänster de brukar, ärenden och basic-fakta. Vi ser även att de inte är med i 

beslutsfattandet kring vad som ska sparas i CRM-systemet. De skillnader vi ser mellan lokalt 

mönster A och B är att de i A är självgående i vad som ska loggas i CRM-systemet medan de 

i mönster B sparar mer information och har riktlinjer om vad som ska sparas och noteras i 

CRM-systemet. 

 
Strategisk CRM är enligt Buttle (2009) ett fokus på att utveckla en företagskultur som är 

kundorienterad. Den kundorienterade företagskulturen ska göra så att företaget kan leverera 

ett mervärde till kunden, ett bättre värde än vad konkurrenterna kan ge. Genom att ge detta så 

ska företaget kunna utveckla en mer framgångsrik kundrelation och på samma gång få nya 

kunder tack vare detta. För att det ska ske måste de medlen som finns tillhanda läggs på 

avdelningar som gör att upplevelsen av tjänsten kan förhöjas.  
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Desouza et al. (2008) skriver att det är viktigt att företag inte sparar irrelevant information. 

Den irrelevanta informationen är oftast försök till lösningar från kunder, vilket inte är deras 

uppgift. När kunderna lämnar feedback vill företag ha kundernas åsikter om själva tjänsten 

eller produkten. Vad kunderna tycker om produkten, de ska berätta vad som är åtråvärt men 

inte hur företaget ska lösa detta. Om företag lyckas få denna information är det idealt. Hur 

information som är bra kan se ut är att kunderna vill att en burk ska kunna öppnas snabbt och 

smidigt men inte beskriva processen för att få en burk att öppnas snabbt och smidigt.  

 

Enligt oss så måste det vara väldigt tydligt när det kommer till huruvida information ska 

sparas eller inte, vilket vi kan se skillnad i mellan lokalt mönster A respektive B. Som Wilson 

(2008) säger så måste hela konceptet genomsyra hela organisationen. Alla måste få vara 

delaktiga i CRM-arbetet på något sätt. Har alla anställda på ett företag samma riktlinjer, om 

vad som ska ses som relevant respektive irrelevant feedback, anser vi att det stärker företagets 

process i utvecklingen och skapandet av nya tjänster. Vi tror även att företag med bestämda 

kriterier för vad som ska läggas in i CRM-system har en bättre intern kommunikation. Det blir 

lätt för en anställd att snabbt förstå anteckningar som en annan anställd gjort om de har 

samma riktlinjer, som respondent 1 säger ”Om CRM är rätt så brukar vi ha det mycket 

enklare att göra ett bra jobb.”. Respondent 5 menar att ”alla måste kunna ta del av systemet 

för att kunna göra vårt jobb enkelt.”. Det är som Wilson (2008) är inne på om att samtliga 

anställda i ett företag måste vara en del av detta för att konceptet ska fungera fullt ut. 

5.6	  Informationshantering	  

I ett CRM-system sparar man viktig information om kunderna. Enligt Kaplan & Narayanan 

(2001) så har man ett CRM-system för att ha information om kunderna. Man kan även 

kartlägga kunderna bland annat genom att se hur kundens köpvanor ser ut.  

 
Vi kan se att alla respondenter på något sätt lagrar information i deras CRM-system. Dock är 

det i olika stor omfattning. Det är skillnad mellan vad företaget redan har och på vilket sätt de 

sparar information som kommer i deras vägar.  De i globalt mönster 1 och 2 är betydligt mer 

eniga där de är intresserade av all eller så mycket som möjligt av feedbacken, till skillnad från 

mönster 3 som endast loggar samtal med feedback från kunder deras i CRM-system. Vi anser 

att om ett CRM-system har ett brett innehåll underlättar det de anställdas arbete, dock ska det 

vara relevant information som läggs in. Då anser vi att det är bra att det finns riktlinjer om vad 

det är som ska anses som relevant. 



39 
 

Enligt Swift (2001) så blir det enklare att analysera sina befintliga kunder om man använder 

sig av ett CRM-system. Ett CRM-system som genererar information är väldigt viktigt 

eftersom det ligger som underlag till beslut som ska fattas i framtiden. Den teorin är intressant 

eftersom vi anser att ju mer underlag man har desto enklare och bättre beslut blir det. Därför 

blir det angeläget, enligt oss, att lagra informationen som företagen kommer åt.  

5.7 Tjänsteutveckling	  

Då respondenterna svarat på i vilken grad och vad det är de lagrar i sina respektive CRM-

system är det intressant för oss att fråga om deras tjänsteutvecklare har tillgång till samma 

CRM-system och om det finns någon koppling där emellan. Payne (2006) förklarar att med 

hjälp av ett CRM-system genererar och förbättrar företag kundrelationen vilket resulterar i att 

kunden får ett mervärde, fokusen ska ligga på kunden för att tjänsten ska utvecklas i rätt takt. 

Peppers & Rogers (1997) förklarar att om företag och organisationer har en insikt i kundens 

holistiska behov, kan de bli mer effektiva i deras sätt att anpassa tjänster som uppfyller 

kundernas behov. 

 
Nio av de tio respondenterna svarar att deras tjänsteutvecklare har tillgång till det 

gemensamma CRM-systemet, varpå den resterande respondenten svarade ”vet inte”. Vår tes 

till varför en respondent svarade ”vet inte” är att respondenten i tidigare frågor har svarat att 

denne väljer självmant vad som ska läggas in i CRM-systemet alternativt bara skickar vidare 

till rätt avdelning, hon har mer insikt i sitt arbete än de andra avdelningarna. Att 

tjänsteutvecklare har tillgång till CRM-systemet anser vi är något positivt då de kan få en bra 

bild över vad de befintliga kunderna har för kritik gällande den aktuella tjänsten, de får då 

som Payne (2006) nämner en bättre kundrelation samt att de får, som Peppers & Rogers 

(1997) menar, en holistisk insikt av kundernas behov. Desouza et al. (2008) menar att 

använda sig av information från kunder, jämfört med att använda sig av experter, bildar en 

förståelse för kundernas behov. Experter kan ha begränsad fantasi. Eftersom CRM-systemet 

bygger på feedback och information från kunderna ser vi ett mönster i respondenterna svar 

där de ser det som en naturlig koppling att tjänsteutvecklare har tillgång till CRM-systemet. 

Respondent 7 svarar ” I allra högst grad. Utvecklarna använder sig hela tiden av CRM-

systemet. Det är en del i deras arbete”, på frågan om tjänsteutvecklarna har tillgång till CRM-

systemet. Något vi anser är att själva CRM-systemet inte utvecklar nya tjänster, dock att 

arbeta med ett CRM-system kan leda till utveckling av tjänster eftersom man då tar vara på 

den feedback och kritik kunder kommer med. 
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5.8	  Spontan	  datainsamling	  

Eftersom feedback och kritik kan komma lite när som anser vi att det var intressant att fråga 

hur de behandlar just feedback som kommer in spontant från kundernas sida. Teoretikerna 

Ulwick (2002) och Desouza et al. (2008) är båda inne på samma spår med att den 

informationen och feedbacken man får ska först gå igenom en sorteringsprocess där irrelevant 

information ska sorteras bort. Ulwick (2002) fortsätter att berätta att kunder endast ska 

komma med kritik samt vad de strävar att få ut av tjänsten och inte lösningar på eventuella 

problem, då de inte är tillräckligt pålästa. 

 
I globalt mönster 2 och 3 är det främst samtal som kommer in som spontan feedback och detta 

lagras i deras respektive CRM-system. De i globalt mönster 1 väljer själv hur de gör med den 

spontana feedbacken, där de även svarat att de oftast inte lägger in någon sådan feedback alls 

i CRM-systemet. De i globalt mönster 1 är inne på Ulwick (2002) och Desouza et al. (2008) 

om att feedbacken ska granskas innan den eventuellt läggs in i CRM-systemet. 

5.9	  Sammankoppling	  	  

I frågan om det finns en koppling mellan CRM-systemet och tjänsteutvecklingen är 

majoriteten av respondenterna eniga om att det finns ett samband. 10 % tror att man använder 

CRM-systemet som underlag för tjänsteutveckling. 10 % vet inte riktigt om det används men 

säger att de har utvecklingsmöten för personalen. Vi ser att respondenten som svara ”vet inte” 

är väldigt självständig i sitt arbete med CRM-systemet och hanteringen av feedback, vilket 

kan ha resulterat i att denne inte riktigt vet hur de med andra positioner i företaget arbetar. 

Den nämnda respondenten svarar dock att de har utvecklingsmöten i slutet av varje månad, så 

vi anser att det ändå finns en koppling på något vis eftersom de väljer att gå vidare med den 

feedbacken som kommer in. 

 
Enligt Desouza et al. (2008) så gör ett CRM-system att det blir lättare att bevaka kunder och 

att förbättra leveransen av tjänster. Kunder använder inte tjänster på precis samma sätt, tack 

vare att tjänster ofta är anpassningsbara efter användaren. Tjänsterna går att modifiera efter 

kundernas preferenser. Att genom ett CRM-system få reda på hur kunderna använder sig utav 

tjänsterna kan leda till att företagen får kunskap om hur de ska utveckla tjänsterna och 

dessutom leta till innovationer. Många av respondenterna svarar att det finns en koppling 

mellan deras CRM-system och tjänsteutvecklingen.  ”Ja, det är genom vårt CRM-system vi 

får underlag för att veta vad kundernas behov är och på så sätt kan vi förbättra våra tjänster 
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och produkter.”, svara respondent 6 som har varit delaktig i uppbyggande av hans företags 

CRM-system. Vi anser att alla företag bör använda sig av sitt CRM-system när det kommer 

till att utveckla sina tjänster eller utveckla nya tjänster. Det kan finnas otroligt mycket nyttig 

information att hämta.  

 
I form av slutprodukter och tjänster är innovation ett förverkligande av ”kunskap från 

kunden”, denna kunskap kan hjälpa aktuella produkter och tjänster, behov för framtiden samt 

tankar och idéer för innovation som berör produkter och tjänster. Det är viktigt att utforma, 

tillverka samt att få ut en vara eller tjänst på marknaden som kunder vill ha snarare än att 

försöka övertyga kunder att köpa en vara eller tjänst. Det är därför viktigt att ha en bra 

kommunikation med kunderna för att uppnå ett framgångsrikt innovationstänkande i ett 

företag eller organisation. Huruvida organisationer och företag handskas med den inputen de 

får från kunder är att det börjar med att de får idéer från kunder, bearbetar dessa, därefter 

använder idéerna till en vara eller tjänst och slutligen levererar den till kunderna (Desouza et 

al., 2008). 
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6.0 Slutsats 
I sista kapitlet knyter vi ihop hela arbetet. Vi sammanfattar våra resultat och ger vår åsikt på 

huruvida CRM skapar nya tjänster. Vi besvarar vår forskningsfråga och ger förslag till 

framtida forskning. 

 
Syftet med hela uppsatsen var att undersöka hur CRM-system används som verktyg för 

tjänsteutveckling i svenska tjänsteföretag. Om företag använder CRM-system för att utveckla 

tjänster. Det finns delade meningar i forskningen om kunder vet vad de vill ha. Vi ville 

undersöka hur det ser ut i praktiken och vad olika forskare hade för perspektiv på det.  

 
Under tiden vi undersökte detta visade det sig att det finns en hel del forskare som ställer sig 

positiva till att ett CRM-system kan användas som ett verktyg för att utveckla tjänster. Dock 

såg vi ett gap i forskningen som handlade om företag i praktiken använder CRM-system som 

ett verktyg för att utveckla tjänster. 

 
Resultatet från empirin tyder på att majoriteten av respondenterna håller till stor del med 

teorin likt, t.ex. Carbonell et al. (2009) som menar att för att uppnå ett framgångsrikt resultat i 

ett företag krävs ett stort kundengagemang, att låta kunder vara delaktiga i utvecklingens olika 

stadier har en positiv inverkan på kvaliteten på tjänsten. Flertalet av respondenterna i denna 

studie loggar eller går vidare med feedback som kunder kommer med i deras respektive 

CRM-system. Kaplan & Narayanan (2001) menar att CRM har blivit ett populärt ämne och 

flera företag väljer att använda sig av ett CRM-system och genom att använda sig av ett 

CRM-system får företag tillgång till information om kunder och deras köpvanor. Företag kan 

bevaka och förbättra leveransen av produkter och tjänster enligt Desouza et al. (2008). Swift 

(2001) skriver att information som samlas in via CRM-system är väldigt viktig och används 

som underlag när företag ska fatta beslut om framtiden. Vi kan se ett samband mellan teorin 

och empirin då de intervjuade personerna samtycker med att det är viktigt att få in feedback 

från kunder då det förbättrar deras bild över kundernas behov, för att i framtiden utveckla nya 

innovativa tjänster. 

 
Vår undersökningsmodell visade sig efter undersökning av teori och empiri att utvecklingen 

av en ny tjänst går som ett kretslopp, där det börjar med att kunden kommer med feedback 

som företaget senare går vidare med eller lägger in i CRM-systemet direkt. Utifrån data i 

CRM-systemet utvecklas tjänster efter kundernas behov för att sen resultera i att tjänster 
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utvecklas eller att nya tjänster skapas som kunden sen erbjuds. Sedan börjar kretsloppet på 

nytt igen med att kunden kommer med ny feedback på den nya tjänsten.  

 
Vi har intervjuat människor som arbetar på stora och mindre företag och inom olika branscher 

och detta har påverkat våra resultat eftersom företag ofta beroende på storlek, har varierande 

resurser till att arbeta med CRM. Stora företag har ofta mer resurser att lägga på ett utvecklat 

CRM-system än en litet företag. SCB (2014-05-26) redogör att 31 % av företag med minst tio 

anställda i Sverige använder sig av ett affärssystem som registrerar inköpts- och 

försäljningsinformation. Av dem 31 procenten så använder 30 % av ett CRM-system för 

insamling och lagring av information om kunder. Som vi redovisat i empirin så lagrar företag 

olika mycket information.  Eftersom respondenterna representerar olika stora företag blir 

teorin i varierande grad gällande t.ex. Wilson (2008) som skriver att CRM-arbetet ska 

genomsyra hela företaget men i ett stort företag är det svårare att låta CRM-systemet 

genomsyra hela företaget medan i ett litet är det lättare. 

 
I vår undersökning har urvalet begränsats till tjänsteföretag som använder sig av CRM-

system. Då vi endast intervjuat 10 personer av alla dem som använder sig av just ett CRM-

system blir det något svårt att få resultatet generaliserbart. Om vi istället hade valt att öka 

antalet respondenter så skulle generaliserbarheten öka.  

6.1 Framtida forskning	  

I vår undersökning så kan läsaren få en inblick i hur det kan se ut i tjänsteföretagen när det 

kommer till att använda CRM-system som verktyg för att utveckla tjänster. Dock så är vår 

undersökning relativt generell, därför vore det intressant att undersöka just en bransch. Att 

använda vår undersökning som utgångspunkt för sitt arbete för att undersöka djupare en 

specifik del av CRM-användandet.  

 
Det finns stora chanser att forska vidare på det vi har startat att undersöka. Framtida forskning 

skulle kunna se ut på detta vis: 

 
Vi har endast intervjuat anställda på tjänsteföretag för att se hur de hanterar, lagrar och 

använder sig av den feedback de får in. Ett intressant framtida forskningsobjekt skulle vara att 

se problematiken ur en kunds perspektiv, om de anser att den feedback de lämnar leder till i 

att deras behov uppfylls. 
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Forskarna bestämmer sig att undersöka en specifik bransch. Det skulle kunna vara 

musikbranschen med Spotify och liknande företag och göra en flerfallstudie på hur 

musiktjänsteföretag gör för att uppfylla kundernas behov och önskemål.  

 
Att undersöka hur små respektive stora företag sköter sin CRM-hantering. Att bara undersöka 

hur små företag gör, hur stora företag eller undersöka skillnaderna mellan små och stora 

företags CRM-hantering.   
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Inledande: 

Ålder? 
Kön? 

Position? 
Erfarenhet/utbildning?  

Använder du CRM-system i ditt arbete?  
Bransch? 

 
Huvudfrågor:  

1. Genom vilken typ av plattform kan kund komma med feedback? 
2. Hur hanterar ni feedback? 

3. Hur kan kunden påverka utformningen av era tjänster? 
4. Vilken information om kundernas behov behöver ni för feedback? 

5. Hur har ni bestämt att denna och ingen annan information är viktig? 
6. Vilken information av den information ni listade under fråga 4 samlar ni in genom ert 
CRM-system? 

7. Har era tjänsteutvecklare tillgång till ert CRM-system? 
8. Hur samlar ni in feedback som kunder lämnar in spontant? 

9. Finns det en koppling mellan ert CRM-system och tjänsteutveckling?  
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Bilaga 2. Nyckelord	  
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