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 I 

Sammanfattning 
Företag tenderar att leverera meningsfulla kundupplevelser genom användning av 
kundresor. En kundresa föreställer ett händelseförlopp som innefattar kundens hela 
livscykel, från förköpsfas till efterköpsfas. Inom kundresor utgör företagsägda 
kontaktpunkter en central del, eftersom det är via dessa som företag och kunder 
utbyter information sinsemellan genom hela kundresan. Rätt information är A och O 
för att företag ska kunna kommunicera med de rätta kunderna, vid rätt tidpunkt och 
med relevant budskap, oavsett vilken kontaktpunkt som kunden än väljer. Rätt 
information förutsätter tillgång till relevanta och kvalitetsrika data samt kräver 
adekvata åtgärder för att möjliggöra ett entydigt och komplett informationsflöde. Detta 
är lättare sagt än gjort. Faktum är att det i dagsläget saknas tydliga riktlinjer för hur 
företag bör integrera kontaktpunkter för att säkerställa ett avbrottfritt 
informationsutbyte. Inom tidigare forskning saknas studier av faktiska fall. Därför har 
denna studie genomförts som en fallstudie med syfte att undersöka hur en enskild 
verksamhet inom biltillverkningsindustrin, integrerar egna kontaktpunkter. 

Studiens resultat tyder på att det finns negativa faktorer som försvårar 
informationsutbyte och samtidigt utgör ett hot mot positiva faktorer som innefattar 
verksamhetens kärnprocesser för att effektivisera informationsutbyte. För att 
upprätthålla ett effektivt informationsutbyte och för att skydda verksamheten mot 
negativa faktorer, bör positiva faktorer vara synkroniserade. Lösningen förutsätter en 
gemensam IT-arkitektur, som innefattar system och verktyg som är lämpade för 
kundinteraktion samt som kan sammankopplas med verksamhetens kärnprocesser. 

Nyckelord: Kundresa, företagsägda kontaktpunkter, information, effektivisering. 
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Abstract 
Companies tend to deliver meaningful customer experiences by using customer 
journeys. A customer journey represents a sequence of events that include the 
customer's entire purchase cycle, from pre-purchase phase to post-purchase phase. In 
these journeys, company owned touchpoints constitute a key part, as it is through these 
touchpoints that companies and customers share information with one another 
throughout the entire customer journey. Accurate information is imperative for the 
companies to communicate with the right customer, at the right time and with a 
relevant message, regardless of which touchpoint the customer chooses. Accurate 
information requires access to relevant and high quality data, as well as adequate 
measures to enable unambiguous and complete flow of information. In fact, this is 
easier said than done. There are currently no clear guidelines on how companies 
should integrate touchpoints to ensure an uninterrupted information sharing. In 
previous research, there is a lack of studies conducted on factual cases. Therefore, this 
study has been conducted as a case study, which aim is to study an automobile 
company’s approach to integrate its touchpoints. 

The result of this study indicates that there are negative factors that hamper the 
information sharing, and at the same time pose a threat to positive factors that include 
core business processes to streamline information sharing. To maintain an effective 
information sharing, and to protect the business against negative factors, positive 
factors should be synchronized. This solution requires a corporate IT architecture, 
which includes suitable systems and tools for customer interaction, and which can be 
linked to the core processes of the business. 

Keywords: Customer journey, company owned touchpoints, information, 
streamlining. 
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1 Inledning 
Under de senaste årtiondena har digitalisering banat väg för nya kommersiella 
lösningar. Konsumenter kan idag snabbt och enkelt söka information, jämföra 
produkter, tjänster och priser, lägga beställningar och få dessa levererade ända hem 
(Edelman & Singer, 2015). Konsumenternas handelsmedvetenhet medför att företag 
erbjuder allt fler försäljningskanaler med både traditionella och alternativa 
kontaktmöjligheter (Lemon & Verhoef, 2016). 

Essensen av konsumtion innefattar förutom användning av produkter eller tjänster 
även upplevelser som uppstår i samband med deras förbrukning (Stein & Ramaseshan, 
2016). Genom att leverera meningsfulla kundupplevelser kan företag höja 
nöjdhetsgraden och öka kundlojaliteten (Norton & Pine II, 2013; Stein & Ramaseshan, 
2016). Det är föga förvånande att kundupplevelser är bland de verksamhetsmål som 
företag eftersträvar mest att uppnå (Lemon & Verhoef, 2016). Kundupplevelser 
handlar i mångt och mycket om företagskonstruerade händelseförlopp som används  
för att skapa meningsfulla möten konsument och företag emellan (Norton & Pine II, 
2013). Formellt kallas dessa händelseförlopp för kundresor (Edelman & Singer, 2015).  

En kundresa innefattar konsumentens hela livscykel från den stunden konsumenten 
blir medveten om ett företags produkt eller tjänst, genom hela köpprocessen, tills 
konsumenten konsumerar och utvärderar sitt köp (Norton & Pine II, 2013). Kundresor 
består till stor del av olika kontaktpunkter som kan delas in i fyra typer; företagsägda 
kontaktpunkter ägs och kontrolleras direkt av företaget, partnerägda kontaktpunkter 
kontrolleras av företaget tillsammans med en extern part, kundägda samt sociala och 
externa kontaktpunkter ligger utanför företagets kontroll och styrs av konsumenten 
(Lemon & Verhoef, 2016). Kontaktpunkter kan föreställa både 
kommunikationskanaler, såsom e-post (Halvorsrud, Kvale & Følstad, 2016) och olika 
interaktioner konsument och företag emellan (Rosenbaum, Otalora & Contreras 
Ramírez, 2017; Wolny & Charoensuksai, 2014). Syftet med kontaktpunkter är att 
utbyta information mellan människor samt mellan människor och teknologi (Katzan, 
2011).  

Konsumenter har i nuläget stora möjligheter att påverka och styra egna kundresor, 
vilket leder till att företagens kontroll över kundresorna minskar (Lemon & Verhoef, 
2016; Wiesel, Pauwels & Arts, 2011; Stein & Ramaseshan, 2016). Arbete med 
kundresor förutsätter tillgång till rätt och enhetlig information för att kunna följa 
kunden under kundresan och finjustera samspelet mellan kund och företag på centrala 
kontaktpunkter (Vázquez et al., 2014). De flesta företag hanterar information från olika 
källor och stundvis är ny information dels överlappande, dels motstridande. 
Information kan också vara bristfällig eller rentav saknas helt (Haas, 2007).  

Det ligger såväl i kommersiella som akademiska aktörers intresse att skapa förståelse 
för hur informationsutbytet mellan kontaktpunkter genom hela kundresan kan 
förbättras. Kunskapsbehovet för vilka åtaganden integration mellan kontaktpunkter 
kräver växer i en allt snabbare takt, eftersom företag, genom att integrera data erhåller 
viktig information, som är en förutsättning för att konstruera resultatrika kundresor 
(Rosenbaum, Otalora & Contreras Ramírez, 2017; Stein & Ramaseshan, 2016). 
Företagens påkostade insatser för att leverera meningsfulla kundupplevelser i 
kombination med svårigheter att integrera kontaktpunkter har försatt företag i ett 
pressat läge. Den svårhanterliga situationen väcker intresse för huruvida företag kan 
parera detta och vilka insatser arbetet kräver.       
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet avser att presentera relevant teori och viktiga nyckelbegrepp samt 
ofta förekommande utmaningar inom arbete med kundresor.  

Inledningsvis bör tydliggöras att kund och konsument som begrepp används nästintill 
synonymt med varandra. Den subtila skillnaden är att med kund avses en person som 
minst en gång tidigare handlat företagets produkter eller tjänster. Medan konsument 
avser en generell konsumerande person som kan bli en potentiell kund hos företaget.   

 

2.1 Kundresa  
Den klassiska kundresemodellen introducerades initialt år 1903. Modellen illustrerar 
konsumentens linjära livscykel genom kundresans olika faser och respektive 
delmoment (Vázquez et al., 2014). Internets och sociala mediers genombrott har inte 
gått kundresor obemärkt förbi utan har de facto moderniserat kundresemodellen 
genom en fasutökning som innefattar, förutom förköpsfas och köpfas, en efterköpsfas 
(Vázquez et al., 2014). Inom varje fas finns ett flertal kontaktpunkter var konsument 
och företag interagerar (Rosenbaum, Otalora & Contreras Ramírez, 2017). Nedan visas 
ett exempel på en kundresemodell. 

 
Figur 1 - Kundresa (författarens egen, baserad på Lemon & Verhoef, 2016) 

Kundresemodell (se Figur 1) visar en konceptuell bild av en pågående kundresa, som 
är sammanlänkad både med tidigare och framtida kundresor. Kundens sinne är sällan 
ett oskrivet blad, vilket kan innebära att kunden redan har ett intryck eller tidigare 
erfarenhet av produkter, tjänster eller varumärket i helhet som direkt eller indirekt kan 
inverka på en pågående kundresa. Detta kan komma att även inverka på framtida 
kundresor. Sålunda avslutas en kundresa sällan helt och hållet utan övergår snarare i 
ett latent stadium tills en ny kundresa påbörjas. Kontaktpunkter som illustreras i 
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modellen ovan är exempel på några typiska kontaktpunkter. I verkligheten kan 
betydligt färre eller fler olika typer av kontaktpunkter förekomma.  

I kundresemodellen kännetecknas varje fas av specifika delmoment och 
kundaktiviteter. I förköpsfasen blir konsumenten medveten om en produkt, tjänst eller 
ett varumärke. Vidare blir konsumenten intresserad, skapar sig ett behov, letar efter 
information och överväger köp. När väl köpbeslutet är fattat, slussas konsumenten till 
köpfasen och står inför val av produkt eller tjänst av intresse. Valet resulterar i 
beställning och avslutas med betalning. I och med att konsument numera är ägare av 
företagets produkt eller tjänst blir konsumenten automatiskt en kund. I efterköpsfasen 
erhåller kunden leverans och börjar konsumera. I samband med konsumtion av den 
köpta produkten eller tjänsten kan kunden välja att vara lojal mot företaget och 
fortsätta att köpa dess produkter eller tjänster. I efterköpsfasen ingår också 
serviceåtaganden. Enligt Wolny och Charoensuksai (2014) har konsumenter olika 
önskemål och behov beroende på var under kundresan de befinner sig, vilket innebär 
att konsumenters önskemål och behov kan komma att ändras från en fas till en annan. 
Därmed är det viktigt att beakta samtliga faser under kundresans gång. 

Användningen av digitala försäljningskanaler har ökat markant under senare tid (van 
der Veen & van Ossenbruggen, 2015). Följaktligen har kunder försetts med alltfler 
alternativ i avseende på val av försäljningskanaler och varierad användning av dem 
(van der Veen & van Ossenbruggen, 2015). Försäljningskanaler och kontaktpunkter 
kan i vissa fall överlappa och stundvis avse samma sak. Enligt Wiesel, Pauwels och Arts 
(2011) kan konsumenter genom företagets webbsida skicka ”leads”, det vill säga 
informationsförfrågningar som sänds till företagets säljavdelning oftast då 
konsumenten befinner sig i en förköpsfas och söker efter information. Konsumenten 
har även möjlighet via webbsidan att efterfråga priskvotering, vilket ofta tyder på att 
intresset har väckts och konsumenten överväger köp.  

Lemon och Verhoef (2016) delar in försäljningskanaler i fysiska, digitala och mobila. 
Fysiska innefattar exempelvis butiker, kataloger och direktreklam. Digitala och mobila 
försäljningskanaler innefattar till exempel webbshoppar, sociala medier, 
prisjämförelsesajter och mobilapplikationer (van der Veen & van Ossenbruggen, 
2015). Inom marknadsföringsliterraturen tillämpas en bredare definition på kanaler 
som inkluderar såväl marknadsförings- och försäljningskanaler, som olika slags 
kontaktpunkter (Anderl, Schumann & Kunz, 2016). Dessa kanaler innefattar förutom 
de förutnämnda även sökmotorer, URL, reklamannonser, e-post och 
partnerwebbsidor.  

Konsumentbeteende i relation till flerkanaliga kundresor är i en stor utsträckning 
mångfasetterat. Konsumenter upplever att flerkanaliga kundresor har förenklat 
köpprocessen. Företagen däremot upplever att uppkomsten av fler kanaler gjort 
hantering av kundresor mer komplext (Wolny & Charoensuksai, 2014). Detta eftersom 
företag inte kan tillhandahålla samma service genom alla kanaler (van der Veen & van 
Ossenbruggen, 2015). 

 

2.2 Kontaktpunkter 
Definitionen på kontaktpunkter varierar beroende på i vilken ämneslitteratur 
begreppet förekommer men innebörden avser i grund och botten samma sak. 
Kontaktpunkter kan föreställa företagens kommunikationskanaler (Halvorsrud, Kvale 
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& Følstad, 2016) eller olika slags interaktioner mellan konsument och företagets 
varumärke, produkt eller tjänst (Rosenbaum, Otalora & Contreras Ramírez, 2017; 
Wolny & Charoensuksai, 2014). Kontaktpunkter möjliggör för informationsutbyte 
mellan kund och företag (Stein & Ramaseshan, 2016). Katzan (2011) kallar 
kontaktpunkter för servicegränssnitt och beskriver dem som mötespunkter mellan 
tjänsteleverantör och konsument samt som två enskilda processer; kundprocessen och 
tjänsteleverantörprocessen körs parallellt men utbyter information inbördes vid 
behov. Kontaktpunkter utgör länken mellan tjänsteleverantör och konsument, och är 
på så vis mycket viktiga för kundupplevelsen  (Clatworthy, 2011). Enligt Dhebar (2013) 
utgör kontaktpunkter en samling människliga, materiella, tjänste-, 
kommunikatoriska, fysiska och elektroniska interaktioner, vilka tillsammans utgör ett 
gränssnitt mellan företag och dess kunder under loppet av kundupplevelsecykler. 
Syftet med kontaktpunkter, som tidigare nämnt, är informationsutbyte mellan 
människor eller mellan människa och teknologi (Katzan, 2011).  

 

2.2.1 Arkitektur  
Företag har olika tillvägagångssätt att kartlägga, implementera och hantera 
kontaktpunkter. Målet med dessa processer tenderar vara ett och samma – leverera 
meningsfulla kundupplevesler på samtliga kontaktpunkter genom hela kundresan 
(Dhebar, 2013). Ett sätt för att kartlägga, implementera och hantera kontaktpunkter 
är användning av ”customer journey maps”, så kallade kundresekartor (Stein & 
Ramaseshan, 2016). Kartläggning av kundresor utförs med fokus på köpprocesser och 
försäljningskanaler samt på att identifiera faktorer som på olika sätt inverkar på 
händelseförloppet inom kontaktpunkter (Stein & Ramaseshan, 2016).  
Ett annat alternativ är servicedesign, som är en samling tillvägagångssätt för att 
designa upplevelser som utspelas över tid på olika kontaktpunkter (Clatworthy, 2011). 
Med hjälp av servicedesign kan företag identifiera och eliminera ”pain points” eller 
smärtpunkter som kan uppstå under en kundresa. Smärtpunkter är kontaktpunkter 
som utifrån konsumentens eller verksamhetens perspektiv anses vara bristfälliga eller 
problematiska (Clatworthy, 2011). Servicedesign är även användbart när företag ska 
utvärdera vilka kontaktpunkter är viktiga för konsumenter, vilka ska utspelas enligt en 
viss ordningsföljd och vilka kontaktpunkter konsumenter använder allra mest.  

Dhebar (2013) föreslår ett tredje alternativ – tillämpning av ”customer touchpoint 
blueprint”, det vill säga en kontaktpunktsplan. Dhebar’s definition avser samtliga typer 
av kontaktpunkter, inte enbart kundägda såsom det engelska namnet tyder på. Denna 
kontaktpunktsplan samlar nödvändig information utifrån både kundens och 
verksamhetens perspektiv för att sammanställa en enad kontaktpunktsplan (Dhebar, 
2013). Utifrån kundens perspektiv analyseras aspekter såsom preferenser för 
interaktioner, funktionella behov på respektive kontaktpunkt och fas, förväntningar 
och tvärfunktionellt samspel mellan olika kontaktpunkter (Dhebar, 2013). 
Verksamheten i sin tur analyserar och designar kontaktpunkter utifrån kundens 
preferenser, exempelvis vilken information är nödvändig, vilken teknologisk 
funktionalitet kan tillämpas och vilka resurser anpassningen kräver (Dhebar, 2013).  

Ett fjärde alternativ att kartlägga, implementera och hantera kontaktpunkter på, är 
genom att skildra dem grafiskt på horisontella och vertikala axlar (Rosenbaum, Otalora 
& Contreras Ramírez, 2017). Den horisontella axeln visar hela kundresan över en 
specifik tidsperiod och den vertikala axeln åskådliggör hur företagsstrategier relaterar 
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till enskilda kontaktpunkter. Syftet med att koppla företagsstrategier till enskilda 
kontaktpunkter är för att specificera hur tvärfunktionellt samarbete mellan 
verksamhetsenheter kan utföras för att möta kundernas förväntningar på dessa 
specifika kontaktpunkter under kundresan (Rosenbaum, Otalora & Contreras 
Ramírez, 2017). Det är kritiskt för företag att ständigt följa upp hur kontaktpunkter 
utspelas och allteftersom uppdatera dem. Med tanke på att flertalet kontaktpunkter 
grundar sig på teknologiska lösningar, såsom självbetjäning, kan teknologin med tiden 
bli utdaterad vilket följaktligen kan påverka att kontaktpunkter blir inaktuella 
(Clatworthy, 2011). 

 

2.2.2 Typer 
Företagsägda kontaktpunkter konstrueras och styrs kategoriskt av företaget och syftar 
till företagsägda media såsom webbsidor, reklam, bonusprogram samt olika 
kommunikationskanaler och marknadsföringsattribut som exempelvis produkt och 
dess förpackning, tillhörande tjänster, pris och försäljningskraft (Lemon & Verhoef, 
2016). Partnerägda kontaktpunkter avser möten mellan kund och företagets 
samarbetspartners. Både företag och dess partners är delaktiga i utformning och 
styrning av partnerägda kontaktpunkter. Samarbetspartners kan exempelvis vara 
marknadsföringsbyråer samt leverantörer och distributörer av 
kommunikationskanaler (Lemon & Verhoef, 2016).  

Kundägda kontaktpunkter utgör olika kundaktiviteter som ingår i den övergripande 
kundupplevelsen men som företag eller dess partners inte har kontroll över. Ett 
typexempel kan vara den behovskapande tankeprocessen kunden genomgår under 
förköpsfasen (Lemon & Verhoef, 2016). Generellt ses de flesta val kunden gör under 
en kundresa som kundägda kontaktpunkter, som exempelvis val av betalning, trots att 
själva betalningen kan vara en partnerägd kontaktpunkt (Lemon & Verhoef, 2016). 
Sociala och externa kontaktpunkter innefattar andra aktörer som kan inverka på 
kundupplevelsen. Dessa kontaktpunkter är vanligtvis utanför någons kontroll, 
exempelvis kan det handla om andra kunder, tredjeparts informationskällor och 
sociala medier (Lemon & Verhoef, 2016).  

 

2.2.3 Egenskaper 
Enligt Stein och Ramaseshan (2016) kan kontaktpunkter identifieras med hjälp av 
olika egenskaper. Dessa delas in i sju kategorier: atmosfäriska, teknologiska, 
kommunikatoriska, processer, produktinteraktion, interaktion mellan anställd och 
kund samt interaktion mellan kunder. Stein och Ramaseshan (2016) menar att varje 
kontaktpunkt kan ha flera egenskaper samtidigt eller enbart vissa inslag av flera 
egenskaper. 

Atmosfäriska egenskaper syftar till fysiska eller digitala kännetecken kring 
omgivningen vari kund interagerar med företaget (Stein & Ramaseshan, 2016). Fysiska 
egenskaper kan innefatta till exempel butiksinredning, ljus, musik eller dofter. Medan 
digitala egenskaper innefattar bland annat grafik, layout och design av 
användargränssnitt (Stein & Ramaseshan, 2016). Teknologiska egenskaper finns inom 
samtliga teknikområden kunden kommer i kontakt med (Stein & Ramaseshan, 2016). 
Teknologiska egenskaper såsom exempelvis mobilapplikationer eller 
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självbetjäningstjänster tenderar såväl underlätta som göra det möjligt att genomföra 
dagliga transaktioner mellan företag och kund (Stein & Ramaseshan, 2016).  

Kommunikatoriska egenskaper syftar till företagets kundkommunikation i form av 
marknadsföring och generell information (Stein & Ramaseshan, 2016). Företag skickar 
ut olika erbjudanden exempelvis via e-post, sms, direktreklam, TV och telefon (Stein 
& Ramaseshan, 2016). Processer innefattar aktiviteter kund utövar i samspel med 
företaget för att uppnå ett bestämt mål (Stein & Ramaseshan, 2016). I fysisk butik kan 
processer innebära exempelvis väntetiden i kassa, hur kundservice går till eller hur 
kund tar sig runt i butiken. Digitala processer syftar till navigering på webbsidan eller 
sättet beställning läggs på (Stein & Ramaseshan, 2016).  

Interaktion mellan anställd och kund innefattar direkt eller indirekt samspel mellan 
kund och företagets anställda (Stein & Ramaseshan, 2016). Tack vare företagets 
anställda kan kunder till och med föredra vissa kontaktpunkter enbart för den goda 
servicens skull (Stein & Ramaseshan, 2016). Interaktion mellan kunder inkluderar 
direkt eller indirekt samspel flera kunder emellan samtidigt som de interagerar med 
företaget (Stein & Ramaseshan, 2016) 
Så kallad buzz eller ”mun-till-mun” marknadsföring är ett koncept vari kunder berättar 
om sina upplevelser till andra och på så vis sprider såväl goda som dåliga erfarenheter 
vidare. Enligt Stein och Ramaseshan (2016) tenderar detta inslag ha en mycket stark 
inverkan på kundupplevelser, vilket bevisar att kundupplevelser inte enbart grundas 
på företagsstyrda faktorer utan även på faktorer utanför företagets kontroll. Stein och 
Ramaseshan (2016) beskriver produktinteraktion som en direkt eller en indirekt 
interaktion mellan kund och materiell eller immateriell vara eller tjänst företaget 
erbjuder. Produktinteraktion kan ske både över fysiska och digitala kanaler.  

 

2.3 Verksamhetsaspekter 
I detta delkapitel ges en övergripande beskrivning över de mest centrala aspekterna 
inom en verksamhets arbete med kundresor.  

 

2.3.1 Data 
Datakvalitet, datatillförlitlighet och konsumenters integritet är något av det mest 
centrala en verksamhet tar hänsyn till vid datainsamling (Verhoef et al., 2010). God 
kunddatakvalitet förklaras som “Customer data are of high quality when the 
information collected across multiple transactions, touchpoints, and channels 
accurately reflects the behavior and sentiments of customers, both collectively and 
individually” (Peltier, Zahay & Lehmann 2013, s. 2). En kunddatabas är en av 
verksamhetens centrala källor till kundkännedom (Peltier, Zahay & Lehmann 2013). 
Pålitlig kunddata förutsätter att kunduppgifter är korrekta från början och att både 
verksamheten och kunden bör se till att kontinuerligt uppdatera dem (Verhoef et al., 
2010). Enligt Stodder (2015) är det vanligt att företag saknar renodlade sätt för 
hantering av kunddata. Således är datakvalitet inte enbart ett tekniskt bekymmer, utan 
i mångt och mycket ett bekymmer för hela verksamheten (Peltier, Zahay & Lehmann, 
2013). I relation till konsumenters integritet är det ett absolut måste att konsumenter 
samtycker till att verksamheten får samla in data om dem (Verhoef et al., 2010). 
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God datakvalitet förutsätter verksamhetsförståelse för vilken slags information är 
nödvändig att ta med från ursprungskällor. God datakvalitet är resultatet av processer 
vari rådata blir användbar genom en serie steg där data omvandlas till information och 
från information till kunskap  (Peltier, Zahay & Lehmann, 2013). Dessa processer 
spänner över både vertikala och horisontella verksamhetsenheter. Peltier, Zahay och 
Lehmann (2013) påvisar att datadelning är en central faktor som har en stor inverkan 
på verksamhetsintern datakvalitet. Enligt författarna kan datakvalitet kopplas även till 
komponenter som utgör viktiga delar utav Customer Relational Management system 
(CRM-system). Dessa komponenter är kontaktpunkter genom vilka kund kan kontakta 
företaget och vise versa.   

Det är inte ovanligt att företag lider brist på tillvägagångssätt för att skapa en 360 
graders kundbild som rymmer komplett information om kunden (Barker, 2011). Detta 
kräver att data samlas in från flera kanaler och förutsätter en närmast realtids tillgång 
till data, samtidigt som data måste vara korrekt, vilket inte alltid är fallet (Verhoef et 
al., 2010). Neslin et al. (2006) menar att företag skulle gynnas av att satsa på 
kunddataintegration som skulle ge en enhetlig bild av kunden över flera kanaler och 
följaktligen bidra till integration mellan kanaler. Tillämpning av kunddataintegration 
förutsätter att företag beslutar om en acceptabel nivå på dataintegration. Eftersom 
dataintegration å ena sida är kostsam, å andra sidan är det oklart huruvida en 
hundraprocentig dataintegration är lönsam (Neslin et al., 2006). 

 

2.3.2 Information 
Välkonstruerade kundresor tenderar att visa, utifrån ett helhetsperspektiv, samspelet 
mellan konsument och företag (Wolny & Charoensuksai, 2014). Det är viktigt att 
samspelet skildrar verkligheten och visar vad konsumenter faktiskt gör och inte enbart 
vad företag förutsätter att de gör. Nyckeln till verklighetsskildring är information.  

Konsumenter spenderar alltmer tid på webben (Barker, 2011) vilket ökar behovet för 
digitala kontaktpunkter (Dhebar, 2013). Företag väljer därmed att öka tillämpningen 
av e-post, sociala medier och bannerreklam i sina interaktioner med konsumenter 
(Barker, 2011). Mycket tack vare konsumenternas användning av dessa 
kontaktpunkter, kan information om konsumenter sammanlänkas mer och mer 
(Dhebar, 2013). Detta resulterar i att företag kan få tillgång till stora mängder relevant 
information (Bansal, 2014) och har följaktligen möjlighet att spåra konsumenters 
webbeteende (Vázquez et al., 2014). Rätt information är en förutsättning för att kunna 
personalisera kundresor eftersom företag måste känna till kundens aktuella 
förehavande för att, exempelvis, styra denne vidare till nästa fas. Detta kan ske genom 
förändring på användargränssnittet eller genom att trigga fram ett kundmeddelande 
(Edelman & Singer, 2015).  

Genom att analysera konsumenters webbeteende, som innefattar data från 
klickströmmar, kan företag få bättre kännedom om vad konsumenter klickade på och 
vilka faktorer som kan ha påverkat köpbeslutet (Stodder, 2015). Konsumenters 
webbeteende kan analyseras genom rekommendationssystem som går ut på att 
erbjuda produkter och tjänster till potentiella kunder på basen av tidigare kunders 
köpprofiler. Dessa tillvägagångssätt är starkt kopplade till kundsegmentering och 
personalisering (Verhoef et al., 2010). Denna sorts information är kritisk för företag, 
eftersom försäljningsdata från interna transaktionssystem visar enbart vilka produkter 
eller tjänster kunden har köpt, det visar inte vilka andra produkter eller tjänster 
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kunden har tittat på eller vilket händelseförlopp kunden har följt under köpprocessen 
(Stodder, 2015; Verhoef et al., 2010). Data från klickstömmar anses generellt vara mer 
informationsrik än traditionell transaktionsdata eftersom det kan användas till att 
prediktera när konsumenters webbeteende kan generera köp (Verhoef et al., 2010). 
Det allra största bekymret som försvårar spårning av konsumentbeteende, är att 
konsumenter använder olika kontaktuppgifter för att identifiera sig själv beroende på 
vilken försäljningskanal eller kontaktpunkt de väljer. En del konsumenter varierar 
exempelvis mellan flera olika e-postadresser beroende på ärendets karaktär (Barker, 
2011). Detta försvårar vetskapen om huruvida det är samma kund som handlar i fysisk 
butik som när denne ansöker exempelvis om bonuskort på webben (Barker, 2011).  

 

2.3.3 Processer 
Arbete med kundresor involverar flera olika verksamhetsenheter och företag tenderar 
ha bättre kontroll över kundresor om verksamhetsenheter såsom IT, marknadsföring 
och försäljning integreras i en allt högre grad (Edelman & Singer, 2015; Lemon & 
Verhoef, 2016). Utan ett tvärfunktionellt samarbete kan verksamhetsenheters enskilda 
försök till att optimera kundupplevelser leda till att kundens önskemål de facto förbises 
(Rawson, Duncan & Jones, 2013). Enligt Peltier, Zahay och Lehmann (2013) kan både 
samarbete mellan verksamhetsenheter och integrering av dem, till exempel mellan 
marknadsföring och IT, främja verksamhetsintern informationsdelning. Medan 
Verhoef et al. (2010) menar att det rentav är kritiskt att verksamhetsenheter, såsom 
marknadsföring och kundtjänst, har tillgång till samma data för att utgå utifrån en 
enad kundbild. Verksamheter där enheter inte samarbetar för att dela information 
riskerar utsättas för informationsfragmentering mellan enheterna (Rawson, Duncan & 
Jones, 2013). Informationsfragmentering kan ha en mycket negativ inverkan på 
verksamhetens initiativ till att arbeta med kundresor utifrån ett helhetsperspektiv 
(Rawson, Duncan & Jones, 2013). För att i största möjliga mån undvika 
informationsfragmentering, rekommenderar Rosenbaum, Otalora och Contreras 
Ramírez (2017) att länka samman relaterade verksamhetsprocesser mellan delaktiga 
verksamhetsenheter. Detsamma gäller tillämpning av nya tekniker och anpassning av 
verksamhetsprocesser i relation till kundresor (Rosenbaum, Otalora & Contreras 
Ramírez, 2017). 

Det är vanligt förekommande att företag tar till innovativa metoder, såsom 
kundexperiment och kundbehovsanalys, vid arbete med kundresor (Edelman & Singer, 
2015). Det förekommer att företag försöker utöka kundresors utsträckning genom att 
integrera flertalet mindre tjänster i en enda stor tjänst (Edelman & Singer, 2015).  

På senare tid har ett växande behov av strategier för integration mellan många olika 
kanaler även uppmärksammats inom CRM området (Clatworthy, 2011). CRM-system 
kan kopplas med kunddatabaser för att bibehålla god kommunikation med kunder för 
att på så sätt maximera värdet av varje enskild kund. God kommunikation tillgodoses 
genom att skapa relevanta kundkontakter, välja lämpliga kunder för viss typ och 
mängd av kommunikation samt att kommunicera rätt budskap vid rätt tidpunkt 
(Verhoef et al., 2010). Inom områden för marknadsföring och CRM avser begreppet 
flerkanaler bland annat kontaktpunkter, men inom dessa områden ligger fokus på 
integration inom CRM-system istället för integration mellan kontaktpunkter 
(Clatworthy, 2011). Inom CRM området tillämpas teknologi för att organisera och 
automatisera relationer med både potentiella och befintliga kunder samt för att 
integrera interaktioner (Clatworthy, 2011). CRM-system spelar således en mycket 
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central roll inom en verksamhets hantering av kundrelationer över flera kanaler. CRM-
system kan också användas till att styra kunder mot specifika kanaler, exempelvis med 
mål att reducera servicekostnader  (Verhoef et al., 2010). Arbete med CRM-system 
bottnar i tillgången till relevant verksamhetsdata, vilket i det stora hela förutsätter 
integration mellan tvärfunktionella verksamhetsprocesser, information, teknologi och 
verksamhetssystem (Peltier, Zahay & Lehmann, 2013).  

Automatisering tillämpas för att digitalisera analoga eller svårhanterliga steg under 
kundresans gång. Automatisering tenderar underlätta både kundens aktiviteter under 
kundresan och företagets hantering av den. Till exempelvis kan svårskötta back-end 
processer förenklas i och med automatisering (Edelman & Singer, 2015). Detta kan 
förefalla som en självklarhet men faktum är att företag inte förrän nyligen börjat 
implementera plattformar för att delvis automatisera kundresor (Edelman & Singer, 
2015).  

Personalisering, som oftast bygger på automatisering, innebär att företag kan använda 
information från antingen äldre eller pågående kundinteraktion och omedelbart 
individualisera kundens pågående köpupplevelse (Edelman & Singer, 2015). Rent 
praktiskt måste företag kunna analysera kundens beteende i samma stund som denne 
interagerar med företaget, exempelvis när denne besvarar företagets e-
postmeddelande eller startar en mobilapplikation, för att skräddarsy nästa interaktion 
(Edelman & Singer, 2015). Författarna anser attgenom personalisering kan företag gå 
så långt som att optimera kundens nästa steg i kundresan. 

 

2.4 Dataintegration 
Dataintegration anses som en kritisk uppgift för att samla och konsolidera 
information. Dataintegration kännetecknas av komplexitet i att ena data från en uppsjö 
olika datakällor  (Goble & Stevens, 2008) som kan vara såväl verksamhetsexterna som 
verksamhetsinterna och stundvis oförenliga (Doan, Ives & Halevy, 2012). Datakällor 
består av exempelvis olika typer av databaser, filer, system och applikationer (Ponniah, 
2010). En viktig princip inom området är att oförenliga egenskaper bör respekteras i 
avseende på att data i respektive databas bör tolkas entydigt och integreras på så vis 
att samma frågor ska kunna ställas oavsett vilken databas data kommer ifrån (Goble & 
Stevens, 2008).  

Dataformat kan vara dels mycket olika, dels av varierande struktur som exempelvis 
strukturerad och ostrukturerad textdata, numerisk data, e-post och video (Bansal, 
2014). Data från webben kan komma från både okända och icke verifieringsbara källor 
(Abaker et al., 2014). Detta kan innebära att data kan vara orent, inaktuellt eller 
motstridigt (Doan, Ives & Halevy, 2012). Därmed ökar behovet av att tillhandahålla 
enhetlig tillgång till den stora mängden webbdatakällor (García, García-Nieto & 
Aldana-Montes, 2016). 

Master Data Management (MDM) innefattar en samling olika tekniker, lösningar och 
metoder för att såväl skapa konsekvent, fullständig och korrekt data som att bevara det 
i dess respektive tillämpningsområde (Ponniah, 2010). Masterdata syftar till företagets 
referensdata som beskriver dess mest centrala verksamhetsobjekt (Ponniah, 2010). 
MDM kan motverka misstag inom dataintegration och samtidigt tillgodose 
verksamhetsenheter med enhetliga datavyer kring exempelvis försäljning, 
marknadsföring och kundtjänst (Stodder, 2015). Konkreta fördelar som associeras 
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med tillämpning av MDM är exempelvis möjligheten att konsolidera, dela och 
analysera affärskritisk information vid rätt tidpunkt, förbättra kundupplevelser genom 
att förse serviceenheter med komplett bild av kunden samt överlag förbättra företags 
dataintegration genom att avlägsna informationssilos mellan verksamhetsenheter 
(Ponniah, 2010). Kundrelaterad MDM ger företag enhetlig bild av kunden baserat på 
integration mellan flera kunddatakällor (Stodder, 2015). 

Ett av problemen som ligger bakom komplex dataintegration är att få flertalet olika 
system att kommunicera med varandra. På grund av olikartade dataformat och 
strukturer kan inte frågor behandlas enhetligt i avseende både på prestanda och 
programspråk (Doan, Ives & Halevy, 2012). Komplexiteten kring dataintegration har 
gett upphov till en snabb utveckling av flera olika integrationstekniker (Goble & 
Stevens, 2008). Dessa integrationstekniker är ingalunda likställda utan skiljer sig åt på 
många plan; vissa integrationstekniker kräver manuell tillämpning medan andra 
grundar sig på automatiserade metoder. En annan skiljelinje är kostnader, det är ofta 
antingen datakällor eller integrationssystem som bär de största kostnaderna (Goble & 
Stevens, 2008). ETL,”Extract-Transform-Load”, är en grundläggande komponent 
inom dataintegration. ETL-processer innefattar en lång rad olika tekniker och metoder 
i syfte att integrera data från ett flertal olika källor, applikationer och domäner till ett 
gemensamt datalager (Bansal, 2014). ETL innefattar tre delar; i ”Extract” delen hämtas 
data ut från källsystem, i ”Transform” delen omvandlas data till användbar 
information och i ”Load” delen förs data in i datalager (Ponniah, 2010).  

 
2.5 Sammandrag av teori 
Företag använder sig av kundresor för att, bland annat, kartlägga konsumentens hela 
livscykel genom förköpsfas, köpfas och efterköpsfas samt genom ett flertal olika 
kontaktpunkter och aktiviteter. Inom kundresor spelar företagsägda kontaktpunkter 
en viktig roll, eftersom företag använder dessa för att utbyta information och för att 
styra en stor del av kundresan. Företagsägda kontaktpunkter kan exempelvis utgöra 
företagets webbsidor, e-post, fysisk butik eller kundtjänst. Inom arbete med kundresor 
ingår identifiering och kartläggning av olika faktorer, som på olika sätt inverkar på 
händelseförloppet inom företagsägda kontaktpunkter.  
I syfte att förse kunder med meningsfulla upplevelser är företag beroende av en stor 
mängd rätt information. Tillgång till rätt information är en förutsättning för att företag 
ska kunna kommunicera med de rätta kunderna, vid rätt tidpunkt och med relevant 
budskap, oavsett kontaktpunkt. Företagets tillgång till rätt information grundar sig på 
insamling och bearbetning av relevant data samt adekvata system och 
verksamhetsprocesser som kan integrera det insamlade data för att möjliggöra entydig 
kommunikation företag och kund emellan. Arbete av detta slag, kräver påkostade 
insatser och tydliga riktlinjer för hur företag kan upprätthålla ett välfungerande 
informationsflöde. 
Genom en ökad användning av webbtjänster och digital kommunikation, kan 
information om kundernas beteende sammanlänkas i en allt större utsträckning. Med 
hjälp av automatisering och befintlig information kan företag personalisera pågående 
kundresor, genom kundbeteendeanalys, i samma stund som en kund interagerar med 
företaget. Dessa tillvägagångssätt grundar sig i mångt och mycket på dataintegration. 
Allt som oftast är dataintegration inte bara komplex, utan även kostsam och 
tidskrävande. Stundvis är det nödvändigt att avväga vilken mängd data som 
verksamheten behöver och vilka verksamhetsprocesser som ska tillämpas för att uppnå 
en rimlig integrationsnivå i relation till tid och kostnad.  
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3 Problemområde 
Intresset för kundresor växer lavinartat samtidigt som svårighetsgraden inom dess 
hantering ökar. I samband med att kommersiella lösningar ändrar form, förändras 
även problematiken kring kundresor. I nuläget lyfts problematiken kring integration 
mellan olika kontaktpunkter högt upp på forskningsagendan (Lemon & Verhoef, 
2016), var det också starkt betonas att framtida studier bör inkludera 
verklighetsförankrade fall (Rosenbaum, Otalora & Contreras Ramírez, 2017). 

Det finns studier som tyder på att företag lyckats förbättra kundupplevelser på enskilda 
kontaktpunkter genom att tillämpa en holistisk syn på kundresor (Edelman & Singer, 
2015). Brazhnik och Jones (2007) menar att en holistisk syn kan erhållas genom att 
integrera verksamhetsrelevant data från flera datakällor, såsom olika kontaktpunkter. 
Tidigare forskning inom kundresor visar att kundupplevelser på enskilda 
kontaktpunkter för det mesta är mycket goda, men tenderar försämras när dess 
helhetsupplevelse avses (Rawson, Duncan & Jones, 2013). Därmed, förutsatt att 
informationsutbyte mellan kundresans kontaktpunkter är välfungerande och 
innefattar verksamhetsrelevant data, kan det antas att helhetsupplevelsen kan 
förbättras genom tillämpning av holistisk syn på kundresor. 

Inom tidigare forskning framkommer att det finns faktorer som på olika sätt inverkar 
på centrala kontaktpunkter. Företag kan påverka händelseutvecklingen på dessa 
kontaktpunkter genom att identifiera dessa faktorer (Lemon & Verhoef, 2016; Stein & 
Ramaseshan, 2016). Faktumet att företag kan påverka händelseutvecklingen, ger fog 
för tanken att centrala kontaktpunkter avser huvudsakligen företagsägda 
kontaktpunkter. På motsvarande sätt, genom omvänd logik att företagsägda 
kontaktpunkter anses vara centrala, ges ytterligare skäl till varför dessa bör studeras. 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv är det absolut nödvändigt att känna till vilka 
faktorer som inverkar på informationsutbyte från och till företagsägda 
kontaktpunkter. Därmed kan företag, genom att främja faktorer som inverkar positivt 
samt genom att eliminera eller åtgärda faktorer som inverkar negativt på 
informationsutbytet, erhålla ett mer effektivt informationsutbyte mellan företagsägda 
kontaktpunkter.  

 

3.1 Syfte 
I en kartläggande studie kring kundresor ger Lemon och Verhoef (2016), bland annat, 
förslag på olika frågeställningar för framtida studier. En av dem är relevant för denna 
studie, den lyder som följer: hur kan kontaktpunkter integreras genom hela kundresan. 
Frågeställningen är koncis men lämnar en del övrigt att önska. Det är tämligen oklart 
vilken slags integration Lemon och Verhoef (2016) frågeställning syftar till. Å ena sidan 
kan integration innefatta rent tekniska tillvägagångssätt, såsom renodlade 
dataintegrationstekniker och verktyg för att integrera data (Haas, 2007). Å andra sidan 
kan deras frågeställning syfta till verksamhetsprocesser runtomkring arbete med 
informationsutbyte, som i sin tur innefattar dataintegration. Problemet som Lemon 
och Verhoef (2016) belyser är trots allt högaktuellt och avsaknad av tidigare studier 
inom integration mellan kontaktpunkter gör problemet mer påtagligt. Således är syftet 
med denna studie att undersöka hur företagsägda kontaktpunkter kan integreras, 
genom att studera en verksamhets tillvägagångssätt för att säkerställa ett avbrottfritt 
informationsutbyte.  
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3.2 Problemformulering 
Målet med denna studie är att besvara nedanstående frågeställning: 

”Hur kan ett effektiviserat informationsutbyte, genom hela kundresan, främja 
integration mellan företagsägda kontaktpunkter?” 

Frågeställningen ska besvaras med hjälp av två delfrågor: 

1. Vilka faktorer försvårar, respektive stödjer, informationsutbyte från och till 
företagsägda kontaktpunkter? 
 

2. Hur kan dessa faktorer effektiviseras? 
 

Med faktorer avses specifika omständigheter, medverkande krafter eller beståndsdelar 
och med integration avses verksamhetsprocesser som ligger till grund för att bland 
annat samla in, konvertera och konsolidera verksamhetsdata.  

 

3.3 Avgränsning 
Eftersom ämnesproblematiken kring kundresans kontaktpunkter är så 
mångfasetterad och omfattar flera delområden, krävs en avgränsning för att studien 
ska genomföras inom befintliga tidsramar. Denna studie avser enbart studera 
effektivisering av informationsutbytet mellan företagsägda kontaktpunkter. 
Avgränsningen är fortfarande relativt omfattande, således kommer övriga typer av 
kontaktpunkter inte studeras. Den tekniska aspekten inom dataintegration kommer 
inte att undersökas, utan endast beskrivas.  

 

3.4 Förväntat resultat  
Studiens resultat förväntas leda till konkreta förslag på hur ett informationsutbyte 
mellan företagsägda kontaktpunkter kan effektiviseras, genom identifiering av 
faktorer som inverkar på informationsutbytet från och till företagsägda 
kontaktpunkter. Resultatet kan komma att användas både i samband med framtida 
forskning för ytterligare fördjupning i området och inom verksamheter med likartad 
problematik kring integration mellan företagsägda kontaktpunkter.  
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4 Metod 
I detta kapitel redogörs och motiveras för valet av studiens metodansats, olika 
kvalitetskriterier samt datainsamling och analys. Därutöver presenteras studiens 
praktiska inslag, generella omständigheter och forskningsetiska principer.  

 

4.1 Metodansats 
Avsaknad av evidensbaserad kunskap inom ett specifikt område är en anledning till 
varför studier brukar genomföras. Alternativt finns det behov av att fördjupa eller 
utvidga den befintliga kunskapen (Patel & Davidson, 2011). Typ av studie och dess 
problemområde kan avgöra valet av metodansats. Genom en lämplig metodansats, kan 
valen av datainsamlingsmetoder och analystillvägagångsätt bli mer eller mindre 
självklara (Denscombe, 2016). Rätt metodansats kan betraktas som en förutsättning 
för att kunna uppnå hög validitet i studien (Berndtsson et al., 2008).  

Kvalitativa metoder fångar upplevelser, känslor och erfarenheter medan kvantitativa 
forskningsfrågor ofta innefattar hypoteser, experiment eller statistiska mätningar 
(Patel & Davidson, 2011). Huruvida studien utförs med hjälp av kvalitativa eller 
kvantitativa metoder avgör studiens problemformulering (Patel & Davidson, 2011). 
Oavsett ansats är det viktigt att förklara hur studien är genomförd, så att den kan 
upprepas för att bestyrka resultatets pålitlighet (Berndtsson et al., 2008).  

I samband med studiens problemformulering diskuteras även ett förväntat resultat. 
Den valda metodansatsen tenderar indikera huruvida studiens resultat kommer att 
härledas genom induktion eller deduktion. Dessa två härledningssätt förknippas med 
relationen mellan teori och empiri (Patel & Davidson, 2011). Inom deduktiva 
härledningssätt fastställs nya teorier och slutsatser inom ett problemområde utifrån 
befintliga teorier. Existerande teorier kan således utgöra ett ramverk för vilka slags 
data studien kräver samt hur data bör samlas in och analyseras (Patel & Davidson, 
2011). Induktiva härledningssätt, i sin tur, ämnar studera ett särskilt utvalt 
studieobjekt och utifrån studiens resultat och slutsats sträva till att utforma en mer 
generell teoretisk grund (Patel & Davidson, 2011). 

Denna studie syftar till att undersöka hur ett effektiviserat informationsutbyte, genom 
hela kundresan, kan främja integration mellan företagsägda kontaktpunkter. I relation 
till studiens problemformulering, har några tidigare teorier inte påträffats. Det anses 
sålunda mest lämpligt att genomföra studien i linje med principer för dels kvalitativa 
metoder, dels ett induktivt härledningssätt. Fallstudier och aktionsforskning är två 
exempel på lämpliga metodansatser som uppfyller de ovannämnda kriterierna.  

 

4.1.1 Aktionsforskning 
Aktionsforskning syftar till att nå forskningsresultat genom att utföra konkreta 
förbättringar, i form av praktiska åtgärder, i problemområdets naturliga miljö (Papas, 
O’Keefe & Seltsikas, 2012). Aktionsforskning sker iterativt och kan innefatta både 
kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder (Oates, 2006). Trots flera fördelar 
är aktionsforskning föga accepterat inom informationsteknologiska studier, mestadels 
på grund av dess bristande struktur och oförmåga att fastställa kausalitet (Oates, 
2006). Eftersom fokus inom aktionsforskning läggs på att generera både 
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förbättringslösningar och ny kunskap kan det vara oerhört svårt att möta de krav och 
förväntningar som ställs från omgivningen (Oates, 2006). I likhet med fallstudier är 
det mindre vanligt att generalisera utifrån aktionsforskning då det enskilda fallet kan 
innefatta unika inslag som inte finns i andra dylika fall (Oates, 2006). 

Oförmåga att fastställa kausalitet är en av anledningarna till varför aktionsforskning 
inte lämpar sig för denna studie då kausalitet är kärnan i studiens problemformulering. 
Målet med denna studie syftar inte till praktiska förbättringsåtgärder inom integration 
mellan kontaktpunkter utan till framtagning av verklighetsförankrad kunskap som ska 
ligga till grund när väl det praktiska arbetet ska genomföras. Såväl kan det konstateras 
att aktionsforskning är en mindre lämpad metodansats för denna typ av studie.  

 

4.1.2 Fallstudier 
Fallstudier syftar till en djupgående undersökning av ett studieobjekt i dess naturliga 
miljö (Berndtsson et al., 2008). Fallstudier kan utföras antingen som en egen studie 
eller en sammansättning av flera enskilda fallstudier inom samma problemområde 
(Cruzes et al., 2014). Fallstudier lämpar sig för studier där forskare eftersträvar att 
studera problemområdet utifrån ett helhetsperspektiv för att erhålla en så nyansrik 
förståelse av studieobjektet som möjligt (Oates, 2006). Tillämpning av ett 
helhetsperspektiv i en fallstudie ger goda chanser till adekvat information (Patel & 
Davidson, 2011). Vid fallstudier läggs fokus snarare på komplexiteten kring 
sakförhållande och processer, än på enskilda aspekter (Oates, 2006). Fallstudier 
passar studier var forskningsfrågan är av typen hur eller varför samt i studier var ingen 
kontroll av fenomenet krävs (Yin, 2007). I fråga om generalisering av resultat utifrån 
fallstudier menas “the outcome from a case study is often a theory, which can be 
applied in further case studies, thus supporting repeatability and generalization” 
(Oates 2006, s. 301). 

Vid tillämpning av fallstudier är det vanligt att använda flera olika 
datainsamlingsmetoder för att dels fånga olika slags information, dels för att få en 
heltäckande bild (Patel & Davidson, 2011; Cruzes et al., 2014). Inom fallstudier är 
intervjuer och observationer de mest förekommande datainsamlingsmetoderna 
(Cruzes et al., 2014; Oates, 2006). Fallstudieobjekt kan väljas ut på basen av att de 
anses vara aktuella, kritiska eller unika i relation till studiens problemområde (Cruzes 
et al., 2014). Vid val av fallstudie är det viktigt att erhålla tillåtelse för att studera fallet 
av berörda parter (Yin, 2007). Genom att endast granska ett fallstudieobjekt kan mer 
resurser läggas på att studera objektet mer grundligt (Patel & Davidson, 2011).  

En av fördelarna med fallstudier är att de kan tillämpas i situationer var personen som 
genomför studien har lite kontroll över händelseutvecklingen (Oates, 2006). En 
nackdel som förknippas med fallstudier är avsaknad av en tydlig struktur, som å ena 
sidan kan sätta press på personen som utför studien, och skulle personen sakna 
nödvändiga färdigheter för dess utförande kan det öka risken för att studien i värsta 
fall fallerar (Yin, 2007). Å andra sidan, oavsett om personen är en erfaren forskare, kan 
avsaknad av en logisk följdriktighet öka riskerna för att studiens resultat anses som 
tvivelaktiga vilket kan leda till att studien saknar reliabilitet (Yin, 2007).  

I tidigare forskning inom kundresor betonas att framtida studier bör studera 
verklighetsförankrade och faktiska fall (Rosenbaum, Otalora & Contreras Ramírez, 
2017). Valet av fallstudier som metodansats i denna studie grundar sig på det 
explorativa behovet av att granska företags tillvägagångssätt utav integration mellan 
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egna kontaktpunkter. I händelse av flerfallsstudier, kan studiens omfattning snabbt bli 
för stor, vilket kan öka risken för att förlora studiens fokus. Detta kan resultera i att ett 
studiedjup inte kan nås och kan således leda till att viktiga detaljer förbises. Därmed 
kommer endast ett företag att granskas.  

 

4.1.3 Tematisk analys 
Tematisk analys är en renodlad induktiv dataanalysmetod vars tillvägagångssätt 
innefattar identifiering och analys av teman i rådata. Tematisk analys tillämpas ofta i 
samband med fallstudier var datainsamling sker utifrån avsiktligt utvalda källor 
(Cruzes et al., 2014; Oates, 2006). Med teman avses mönster i rådata som tyder på 
intressanta aspekter i relation till studiens problemformulering. För att en aspekt av 
intresse ska uppfylla kriterier för vad som anses vara ett tema bör det förekomma 
repetitivt inom flera datakällor. Identifierade teman bör vara väldefinierade och 
distinkta, och analysstrukturen begriplig (King & Horrocks, 2010).  

Vid tillämpning av tematisk analys föreslår Cruzes et al. (2014) en femstegsarbetsgång: 
läsning av rådata, identifiering av specifika textsegment, kodning av textsegment, 
tolkning av koder till teman samt utformning av modell och utvärdering av dess 
pålitlighet. Initialt bör det insamlade materialet läsas igenom för att på så vis kunna 
urskilja olika kategorier i rådata. Därefter ska det eftersträvas att hitta teman och 
samband mellan de olika kategorierna (Oates, 2006). Det är vanligt att använda 
visuella hjälpmedel såsom tabeller, hierarkiska strukturer, numrering eller 
färgkodning för att organisera teman och samband inom samma kategori (Oates, 
2006).  Tematisk analys syftar delvis till att kunna tolka de funna mönstren för att 
försöka bilda en teori eller skapa modeller utifrån rådata och eventuellt sammankoppla 
dem med bakgrundsteorier (Oates, 2006).  

Tematisk analys anses vara en lämplig analysmetod för denna studie. Detta eftersom 
genom att identifiera kategorier, mönster och teman kan faktorer som inverkar på 
informationsutbyte från och till företagsägda kontaktpunkter hittas. Genom att 
kartlägga inbördessamband mellan dessa faktorer är det möjligt att finna olika 
förutsättningar för effektivisering av informationsutbyte. 

 

4.1.4 Kvalitetskriterier 
Inom forskning förekommer ett flertal forskningsparadigm som utmärks bland annat 
av hur studier kvalitetsgranskas. Oftast kvalitetsgranskas fallstudier utifrån 
forskningsparadigmet interpretivism, men det har även förekommit att granskning 
skett utifrån positivism (Oates, 2006). 

Inom interpretivism, granskas och utvärderas studier utifrån kvalitetskriterierna 
pålitlighet, trovärdighet, överensstämmelse och överförbarhet (Oates, 2006). För att 
möta dessa kriterier är det viktigt att under studiens gång kontinuerligt redogöra och 
motivera för de val som görs (Berndtsson et al., 2008). Transparens i genomförandet 
tenderar öka studiens trovärdighet och pålitlighet (Patton, 2015). Överförbarhet har 
att göra med i vilken utsträckning studiens resultat kan tillämpas på en annan studie 
(Oates, 2006). Överensstämmelse visar huruvida det finns tydliga kopplingar mellan 
rådata och resultat, det vill säga att resultatet kan verifieras utifrån rådata (Oates, 
2006). Överensstämmelse kan uppnås genom datatriangulering, var insamlat data 
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jämförs både mellan flera insamlingskällor och insamlingstekniker (Patel & Davidson, 
2011). I denna studie planeras data att trianguleras mellan respondenter i fallstudien, 
relevant litteratur och en extern managementkonsult.   

Inom positivism kvalitetsgranskas studier, bland annat, utifrån validitet och reliabilitet 
(Oates, 2006). Validitet kan innefatta hur väl insamlat data tolkas samt hur resultatet 
kommuniceras och återknyts till problemformuleringen (Patel & Davidson, 2011). I 
samband med validitet förs partiskhet ofta till diskussion, vari det anses att personen 
som genomför studien påverkas utifrån egna tidigare erfarenheter och individuell 
tankevärld, vilket oundvikligen inverkar på studiens genomförande (Berndtsson et al., 
2008). Reliabilitet avser noggrannhet i avseende på studiemetod och de tekniker som 
avser studera fenomenet i fråga (Berndtsson et al., 2008). En mera utförlig redogörelse 
för hur dessa aspekter har avspeglats i denna studie kommer att ges i 
diskussionskapitlet. 

 

4.2 Datainsamling 
I detta delkapitel presenteras studiens datainsamlingsmetoder, motivering till valet av 
dessa metoder och tillvägagångssätt för hur det insamlade data planeras att analyseras.  

   

4.2.1 Kvalitativa intervjuer  
En intervju är en specifik form av dialog mellan människor, var den ena personer har 
för avsikt att få fram information från den andra, vilket visar ansatser till att dialogen 
har planerats på förhand (Oates, 2006). I datainsamlingssyften kan  intervjuer 
tillämpas dels på olika sätt, dels för olika ändamål (Berndtsson et al., 2008). Genom 
intervjuer kan personen som utför studien ställa frågor som är i linje med studiens 
problemformulering. På så vis läggs fokus genast på att fånga upp väsentlig 
information, vilket kan relativt fort generera nya insikter (Yin, 2007). En fördel med 
intervjuer är att respondenter besvarar frågor med egna ord (Patel & Davidson, 2011). 
En nackdel med intervjuer är att illaformulerade frågor kan föra med sig både 
irrelevanta svar från respondenten och eventuell reflexivitet, det vill säga att 
respondenten vinklar svaret så som den tror personen som håller i intervjun önskar 
(Yin, 2007). Vid användning av intervjuer som datainsamlingsmetod är det vanligt att 
uppmärksamma två aspekter: standardisering och strukturering. Standardisering har 
att göra med hur intervjufrågor utformas och vilken ordningsföljd som ska gälla under 
intervjun. Strukturering handlar om hur stort utrymme respondenten ges för att tyda 
frågorna utifrån egna erfarenhet (Patel & Davidson, 2011). Utifrån standardisering och 
strukturering kan intervjuer delas in i tre typer: öppna, strukturerade och semi- 
strukturerade intervjuer (Oates, 2006).  

Under öppna intervjuer har personen som håller i intervjun tämligen lite kontroll över 
frågorna (Oates, 2006). Dessa intervjuer kännetecknas av såväl låg standardisering 
som låg strukturering eftersom öppna intervjuer brukar inledas med att presentera 
syftet med studien och därefter tillåts respondenten prata fritt om egna erfarenheter, 
tankar och idéer utifrån problemområdet i fråga.  

Strukturerade intervjuer kännetecknas av en mycket standardiserad struktur (Oates, 
2006). Både intervjufrågor och ordningsföljd väljs ut i förväg och ändras vanligtvis inte 
under intervjun (Patel & Davidson, 2011). Enkäter med färdiga svarsalternativ är 
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exempel på såväl helt standardiserade som strikt strukturerade frågor (Patel & 
Davidson, 2011). Strikt strukturerade frågor är utformade på så vis att respondentens 
svar begränsas till några få alternativ medan vid låg grad av strukturering kan frågor 
besvaras väldigt brett (Patel & Davidson, 2011).  

Semi-strukturerade intervjuer är kända för sin öppna samt flexibla struktur och 
lämpar sig väl för induktiva studier (Descombe, 2016). Trots en låg 
standardiseringsgrad brukar semi-strukturerade intervjuer innefatta ett flertal teman 
som förväntas täckas av de frågor som ställs (Oates, 2006). Dessa teman brukar utgöra 
färdigt sammanställda ämnesfrågor som ger respondenten möjlighet att belysa svaren 
med egna ord (Descombe, 2016). Det är accepterat att ställa frågorna med eller utan 
hänsyn till ordningen beroende på huruvida respondenten tar upp andra relevanta 
aspekter som kan medföra att ytterligare följdfrågor ställs (Oates, 2006). Användning 
av semi-strukturerade intervjuer rekommenderas i samband med avsiktlig utvalda 
respondenter för att kunna ställa frågor som förväntas generera relevant information 
utifrån respondenternas erfarenheter (Patton, 2015).  

Utifrån syftet med studien valdes att tillämpa semi-strukturerade intervjuer som 
huvudsaklig datainsamlingsmetod. Valet grundar sig på att dels utgör semi-
strukturerade intervjuer en lämplig metod för att erhålla adekvat information i 
samband med fallstudier, dels för att kunna styra dialogen i rätt riktning utifrån 
ämnesfrågor gällande integration mellan kontaktpunkter. Allt efter som en mättnad 
nås inom ett visst tema är det möjligt att gå vidare i intervjun utan att behöva ta hänsyn 
till frågornas ordningsföljd. Eftersom respondenterna planeras att väljas ut på basen 
av deras kunnande inom arbete med kundresor är det viktigt att lämna plats för öppen 
dialog och att inte begränsa respondenternas svarsutrymme då det förväntas att de ska 
svara brett och fritt utifrån egna erfarenheter.  

 

4.2.2 Forskningsetiska principer 
De resultat som tas fram genom forskning ska leda till ökad förståelse och kunskap 
inom studieområdet. Det är absolut nödvändigt att den framtagna kunskapen baseras 
på högkvalitativa studier med hög grad av tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011). 
Inom forskning tillämpas olika slags regler och krav, enligt vetenskapsrådet kallade 
forskningsetiska principer, i försök att säkerställa att studier håller såväl 
kvalitetsmässigt som etikmässigt acceptabel nivå (Patel & Davidson, 2011). 
Forskningsetiska principer innefattar fyra huvudsakliga krav på hur forskning bör 
bedrivas utifrån samhälleliga, akademiska och etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 
2002). 

Informationskravet innefattar att personen som utför studien bär ansvaret att låta 
samtliga studiedeltagare ta del av studiens syfte och motsvarande information 
deltagare förväntas känna till för att frivilligt delta i studien (Patel & Davidson, 2011; 
Vetenskapsrådet, 2002). Vid den initiala kontakten med intervjurespondenter gavs en 
kort presentation om studenten, utbildningen vid Högskolan i Skövde, syftet med 
studien och hur informationen skulle användas. Under respektive intervju 
återberättades syftet med studien för att säkerställa att intervjurespondenterna förstått 
syftet korrekt. 

Samtyckeskravet innefattar att studiedeltagare ska tillfrågas huruvida de ger sitt 
samtycke för att delta i studien (Patel & Davidson, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Både 
vid den initiala kontakten och innan den faktiska intervjun tog plats, tillfrågades 
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samtliga intervjurespondenter huruvida de ger sitt samtycke till att ställa upp på 
intervjun och till att intervjun skulle spelas in. Samtliga intervjurespondenter gav sitt 
samtycke till både medverkan och inspelning av intervju.  

Konfidentialitetskravet inbegriper att studiedeltagare garanteras anonymitet och att 
deras uppgifter ska behandlas i linje med total sekretess. Enskilda individer ska varken 
kunna identifieras i studien eller ska deras uppgifter lämnas ut till obehöriga (Patel & 
Davidson, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har enbart 
intervjurespondenters namn, arbetsplats, befattning och e-postadress kommit till 
studentens kännedom. I studien har samtliga intervjurespondenters identitet hållits 
anonyma, endast personens befattning har återgetts i beskrivningen av 
intervjurespondenter.  

Nyttjandekravet innefattar att samtliga uppgifter som samlats in om studiedeltagare, 
företaget och dylikt enbart ska användas i samband med studiens ändamål (Patel & 
Davidson, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifter om studiedeltagare eller annan 
relaterad information har inte använts till andra ändamål än de som initialt angetts.  

 

4.2.3 Intervjuriktlinjer 
Vid val av plats för intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till miljön runtomkring, främst 
i fråga om bekvämlighet, avskildhet och tysthet (King & Horrocks, 2010). Personen 
som utför intervjun bör välja en lugn plats dels för att bullriga miljöer kan påverka 
inspelningskvalitetn, dels för att respondenten inte ska känna sig distraherad. Det är 
att föredra att genomföra intervjun på respondentens arbetsplats eftersom 
respondenten är van vid platsen och kan således känna sig bekväm i situationen (King 
& Horrocks, 2010).  

Under intervjun bör personen som håller i intervjun låta bli att avbryta respondenten 
i största möjliga mån för att låta respondenten svara ostört (Oates, 2006). Emellanåt 
kan intervjuaren behöva vara tyst en längre stund för att ge respondenten tid att 
reflektera kring frågan som ställs (Patton, 2015). Eftersom semi-strukturerade 
intervjuer kommer att användas i denna studie, är det därför viktigt att förbereda vissa 
ämnesfrågor som ska leda till mättnad i respektive ämnesdel. Vid konstruktion av 
intervjufrågor rekommenderar King och Horrocks (2010) att undvika ledande frågor 
som är formulerade så att de indikerar att ett visst svar förväntas av respondenten. För 
att en intervju ska hålla hög kvalitet rekommenderas att ta hjälp av förtydligande frågor 
såsom ”har jag förstått dig rätt” där respondentens svar återges för att intyga att det 
har uppfattats korrekt av intervjuaren (King & Horrocks, 2010). Det är även av vikt att 
ställa uppföljningsfrågor för att erhålla mer detaljerad förklaring eller beskrivning. 
Genom följdfrågor kan samtalet styras in på ämnen av betydelse för studiens syfte 
(King & Horrocks, 2010). 

 

4.3 Genomförande 
Detta delkapitel presenterar detaljerade beskrivningar över praktiska moment som 
ligger till grund för studiens genomförande. 
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4.3.1 Litteraturgenomgång 
Studiens litteraturgenomgång utfördes iterativt och inkrementellt. Relevant litteratur 
utifrån studiens kärnområde söktes i högskolebibliotekets databaser, böcker, 
akademiska tidskrifter och konferensrapporter. Majoriteten av litteraturen som utgör 
den teoretiska bakgrunden fanns tillgänglig i vetenskapliga artiklar. Inledningsvis 
gjordes en litteraturgenomgång för att erhålla generell kunskap om kundresor och för 
att konkretisera studiens problemformulering. I samband med den initiala 
litteratursökningen användes sökord såsom ”customer journey”, ”touchpoint 
integration”, ”customer experience”, ”customer insight” och ”consumer decision 
journey”. Vid identifiering av lämpliga artiklar granskades dess referenser i syfte att 
leta efter ytterligare relevant litteratur inom ämnet. Den initiala 
litteraturgenomgången resulterade i sammanlagt ett tjugotal artiklar, 
konferensrapporter och böcker, med vars hjälp studiens problemområde kunde 
identifieras och avgränsas. Vidare under studiens gång utfördes en mer extensiv 
litteraturgenomgång, stundvis parallellt med datainsamlingen för att utöka 
teoribakgrunden utifrån studiens problemformulering. Motsvarande tillvägagångssätt 
är vanligt förekommande inom induktiva metoder eftersom det anses som fördelaktigt 
att hålla ett öppet sinne inför det som studeras då en teoretisk fördjupning kan inverka 
på objektiviteten (Patel & Davidson, 2011). I syfte att utöka litteratursökningen till att 
innehålla relevant forskning i relation till integration mellan kontaktpunkter lades nya 
sökord till de ovannämnda sökorden i sökningen: ”data integration”, ”information 
integration”, ”CRM”, ”multichannel integration” och ”service design”. Den utökade 
litteraturgenomgången resulterade i att ytterligare ett tiotal artiklar användes i 
bakgrundskapitlet. Texterna kategoriserades enligt samma innebörd och område för 
att lyfta fram det mest väsentliga i relation till integration mellan kontaktpunkter. 
Dessa kategorier har använts i syfte att triangulera rådata med relevant litteratur.  

 

4.3.2 Val av fallstudieobjekt  
Studieobjektet i fallstudien kom till kännedom genom rekommendation från personer 
som är verksamma inom utveckling av kundresor. Studieobjektet visades vara ett 
lämpligt val för en enskild fallstudie eftersom verksamheten i fråga arbetar med egna 
(företagsägda) kontaktpunkter samt att dess tillämpning av kundresor genomsyrar 
hela verksamheten och överlappar flera verksamhetsenheter. Detta ansågs vara viktigt 
för att kunna erhålla ett helhetsperspektiv i fallstudien för att på så vis angripa 
problematiken mer på djupet. Verksamheten, hädanefter kallat ”Bolaget”, är ett 
storföretag med 10,001+ anställda inom biltillverkningsindustrin med försäljning 
mestadels genom e-handel och auktoriserade återförsäljare. ”Bolaget” är i grunden ett 
svenskt företag med produktion både i Sverige och utomlands. Inom ”Bolaget” 
tillämpas kundresor för att bland annat förbättra kundupplevelser samt höja graden 
av kundnöjdhet och kundlojalitet. ”Bolaget” samarbetar också med externa 
samarbetspartners i syfte att effektivisera tillämpningen av kundresor.  

 

4.3.3 Intervjurespondenter  
Utifrån studiens syfte fanns ett kriterium att respondenter skulle ha erfarenhet av 
arbete med kundresor. De tre respondenterna som är anställda på ”Bolaget” blev 
rekommenderade av den fjärde respondenten som är anställda hos en av ”Bolagets” 
samarbetspartners men utför konsultarbete inom kundresor för ”Bolaget”. De fyra 
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första respondenterna ansågs vara lämpliga intervjuobjekt eftersom deras arbete är 
direkt kopplat till kundresor plus att samtliga arbetar på skilda verksamhetsenheter, 
vilket också var ett kriterium för att fånga flera olika verksamhetsperspektiv kring 
arbete med kundresor.  

Respondent fem (R5) är en extern respondent utan en direkt koppling till ”Bolaget”. 
R5 är managementkonsult och har intervjuats på grund av respondentens långa 
erfarenhet inom olika managementuppdrag inom kundresor. R5 utsaga representerar 
ett managementperspektiv i trianguleringsprocessen och tas således med i empirin och 
analysen. Det visades under studiens gång att ingen från ”Bolagets” ledningsgrupp 
kunde medverka i syfte att utifrån ett managementperspektiv beskriva arbetet med 
kundresor. Med den anledningen bads R5 att medverka. Även R5 är anställd hos en av 
”Bolagets” samarbetspartners. Nedan följer kort beskrivning av samtliga 
respondenters befattning och arbetsuppgifter.  

Respondent 1 (R1) 

Den första respondentens befattning är Senior Manager för CRM programs och 
fullfilment. R1 har jobbat med olika roller inom CRM området under sex års tid. Till 
R1 arbete hör framtagning utav kreativt material, försäljning till och fullfillment för 
”Bolagets” marknader samt kundsegmentering och kommunikativt utskick. 

Respondent 2 (R2) 

Den andra respondentens befattning är Consumer Experience Analytics Specialist 
inom avdelning consumer journey och data analytics. R2 har jobbat inom CRM 
området i nästa sex år, men har sedan två månader tillbaka gått över till enheten som 
arbetar med consumer journey och data analytics. Till respondentens arbetsuppgifter 
hör att analysera data som genereras utav digitala global marketing plattformar och att 
integrera dessa data. 

Respondent 3 (R3) 

Den tredje respondentens titel är Integration Manager. R3 är lead för dataminers 
sedan tre år tillbaka och arbetar med framtagning av rapporter, dashboards och 
analyser samt med att skriva testscripts för nya systemfunktioner. R3 har arbetat på 
”Bolaget” sedan 2011, med utrullningar av de marknader teamet supporterar i 
dagsläget. 

Respondent 4 (R4) 

Den fjärde respondentens titel är Dataminer. R4 arbetar med att bygga upp 
segmenteringen och sätta upp kampanjer till ”Bolagets” CRM-program samt med 
analyser och rapporter runtomkring hela CRM-plattformen. R4 har arbetat som 
dataminer i sju och ett halvt år.  

Respondent 5 (R5) 

Den femte respondenten är managementkonsult inom tillväxtutmaningar. R5 arbetar 
med att konsulta ute hos kunder i olika roller, allt från att vara ett strategiskt bollplank 
till att sätta upp program för att driva förnyelseinriktade aktiviteter. R5 har arbetat 
med kundresor under tioårstid utifrån, bland annat, CRM-strategier, implementering 
av kundinsiktsdrivet arbetssätt och Customer Intelligence.    
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4.3.4 Intervjuer och transkribering 
Totalt genomfördes fem intervjuer, varav alla på respektive respondents arbetsplats. 
Samtliga intervjuer transkriberades och skrevs ut i syfte att utgöra underlag för analys 
av materialet. Intervjuutskrifter innehöll samtliga intervjufrågor och delfrågor som 
ställdes till respektive respondent. I tabellen nedan (Tabell 1) visas respektive 
respondents hela intervjulängd och antalet transkriberade ord. Den genomsnittliga 
intervjulängden var 50,2 minuter och det genomsnittliga antalet transkriberade ord 
5203,8. 

Respondent Intervjulängd Transkriberat ordantal  

R1 40 minuter 4652 

R2 50 minuter 5031 

R3 58 minuter 6404 

R4 48 minuter 4010 

R5 55 minuter 5922 

Tabell 1 - Intervjulängd och transkriberat ordantal 

I början på varje intervju gavs en kort presentation om intervjuaren, vad syftet med 
studien är och hur intervjuinspelningen skulle användas. En intervjuchecklista med 28 
färdigsammanställda frågor användes som stöd under samtliga intervjuer (se Bilaga 
A). De färdigsammaställda frågorna testades på den fjärde respondenten (R4) innan 
samtliga respondenterna intervjuades. Vidare fortsatte intervjun med att intervjuaren 
ställde kontrollfrågor om respondentens befattning, tillhörande arbetsuppgifter och 
hur länge respondenten arbetat med nuvarande arbetsuppgifter. Varje enskild intervju 
bestod av både generella och fördjupade frågor. Dessa frågor hade utformats utifrån 
följande ämnesdelar: ”kundresa”, ”kontaktpunkter”, ”dataintegration” och ”kritiska 
faktorer” för att hålla isär de enskilda ämnesdelarna och för att lättare avgöra när en 
mättnad på respektive ämnesdel var nådd. Hur snabbt mättnaden ansågs vara nådd 
varierade mellan intervjuerna. Några respondenter gav tämligen informationsrika och 
direkta svar medan till andra respondenter ställdes ett flertal följdfrågor tills det ansågs 
att svaren var tillräckliga. Följdfrågor ställdes utifrån respondenters tidigare svar för 
att fånga upp viktig information på de punkter som ansågs relevanta utifrån 
problemformuleringen.  

I slutet av samtliga intervjuer tackades respondenten för sin medverkan. Det frågades 
även om de ansåg att det saknades någon viktig fråga eller om det fanns något annat 
intervjuaren borde tänka på vid framtida intervjuer. Ingen av respondenterna hade 
något att tillägga. Färdiga intervjutransskript skickades till respektive respondent för 
granskning av textutsagor för att säkerställa att de kände igen sin egen text och att inga 
felaktigheter förekom. Ingen av respondenterna hade invändningar mot innehållet i 
den egna textutsagan. Dessa punkter är starkt kopplade till studiens validitet och 
kommer att diskuteras mer i detalj längre fram i diskussionskapitlet. 

 



 22 

4.3.5 Analysprocess 
I detta kapitel redogörs analysprocessen vars genomförande grundar sig på Cruzes et 
al. (2014) arbetssätt för tematisk analys. Modellen som föreställer tematisk 
analysprocess (se Figur 2) illustrerar vilka aktiviteter respektive steg i 
analysprocessens utgör.  

Det första steget i analysprocessens inleddes med att läsa samtliga respondenters 
utsagor. Varje svar markerades med både respondentens och intervjufrågans nummer 
för att inte blanda ihop svaren. Intervjusvaren skrevs ut och till en början sorterades 
de enligt de ämnesdelar som presenterades tidigare i intervjuguiden: ”kundresa”, 
”kontaktpunkter”, ”dataintegration” och ”kritiska faktorer” i syfte att säkerställa att det 
fanns utsagor som tydligt platsade i dessa kategorier. Intervjuutsagor som ansågs vara 
irrelevanta till studiens problemställning filtrerades bort.  

 
Figur 2 - Tematisk analysprocess (författarens egen) 

Vidare, i andra steget, grupperades intervjusvaren utifrån samma intervjufråga eller 
utifrån motsvarande teoridelar i bakgrundskapitlet. ”Dataintegration” byttes ut mot 
temat ”data” för att få en bredare gruppering. De slutliga kategorierna i den första 
iterationen innefattade ”kundresa”, ”kontaktpunkter”, ”data”, ”information”, 
”processer” och ”kritiska faktorer”. Efter ytterligare läsning började vissa mönster och 
samband mellan kategorierna framkomma. Exempelvis kunde negativa inverkningar 
och främjande processer urskiljas tämligen fort. Enligt Patel och Davidson (2011) 
riktlinjer, plockades relevanta kärncitat utifrån respondenters utsagor som både tog 
upp varierande och enhetliga svar ut, i syfte att identifiera teman som kunde 
sammankopplas till varandra eller teman som förutsätter varandra. För att dessa 
mönster och samband skulle uppfattas ännu tydligare, grupperades kärncitat från 
varje kategori i Excel-dokument, var respektive kategori placerades i varsitt dokument. 
Relevanta textsegment utifrån litteraturen i bakgrundskapitlet lades till i respektive 
kategori för att styrka de mönster som framkom i respondenternas kärncitat och, i fall 
att det förekom indikation på motsägelser, visa även dessa.  

Tredje steget i analysprocessen (se Figur 2), utgjorde sammanställning samt kodning 
av textsegment och utsagor. Textsegment och utsagor sammanställdes i tabellform 
med kolumner för ursprungskod, beskrivande kod och tolkningskod. Ursprungskod 
innefattade kärncitatets initiala kategorikod och respondentnummer, för att på så vis 
försäkra spårbarheten till ursprungskällan.  I kolumnen med beskrivande kod 
placerades respondenternas kärncitat och textsegment utifrån litteraturen med 
relevans till studiens problemformulering. I kolumnen för tolkningskoder skrevs de 
mönster och sambandsbegrepp som förknippades med både respondenternas 
kärncitat och textsegment utifrån litteraturen.   

I det fjärde steget, strukturerades materialet enligt samma eller motsvarande 
tolkningskod och markerades ifall tolkningen var positiv eller negativ i avseende på 
dess inverkan på informationsutbyte från och till företagsägda kontaktpunkter. 
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Slutligen i det femte steget, utifrån ovannämnda grupperingen, omtolkades koderna 
till enskilda teman som utformade totalt tolv faktorer.  

Efter att faktorerna identifierats, fortsatte analysprocessen att tolka kausala relationer 
mellan faktorerna för att påvisa hur deras inverkan kan effektivisera 
informationsutbyte. Genom att kartlägga hur faktorerna inverkar på verksamheten 
blev de kausala sambanden mellan faktorerna mer synliga i och med att de positiva 
faktorernas främjande inverkan visades motverka stora delar av de negativa 
faktorerna. I kartläggningen tydliggjordes vilka faktorer förutsätter varandra för att 
tillsammans effektivisare informationsutbytet. I många fall kunde sammankopplingar 
mellan faktorerna styrkas både med litteraturen och managementkonsultens utsaga.  
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5 Empiri  
I detta kapitel presenteras utsagor utifrån respondenternas intervjusvar i relation till 
studiens problemformulering. Empirin syftar till att på ett transparent sätt visa det 
insamlade rådata innan analys.  

 

5.1 Allmänt om kundresor 
Inledningsvis ställdes frågan hur respektive respondent definierar en kundresa. 
Respondent R1 beskriver en kundresa som kundens livscykel som börjar med en 
förköpsfas, som fortsätter genom hela ägandeskapet och förhoppningsvis leder till en 
efterköpsfas. Därefter blir kunden en ny kund, fast en lojal kund. R1 tillägger att ”basen 
i kundresan är den generella kommunikationen som följer med dig hela tiden genom 
din livscykel som anpassar sig beroende på om du har ägt en bil länge, eller om du 
är en lojal kund, eller om du är en ny kund, eller beroende på om du potentiellt skulle 
ha ett intresse”. Respondent R2 anser att en kundresa är alla former av interaktion 
som kunden har med företaget. Vidare beskriver R2 att ”i vårt fall har vi en purchase 
funnel [köpprocess] som vi försöker anpassa oss till, och det är den klassiska 
modellen som börjar med awareness [medvetenhet], consideration [övervägande], 
purchase [köp], ownership [ägandeskap], usage [användning] och re-purchase 
[återköp].  

Enligt R4 påbörjas en kundresa när en potentiell kund är intresserad av något ett bolag 
säljer och kommer därför i kontakt med det – ”redan där påbörjas en kundresa utan 
att man har köpt något. Sedan har man en slags relation till företaget som kund eller 
företaget har relation till sin kund”. Både respondent R3 och R4 definierar en 
kundresa utifrån ett lead – ett intresse av någonting bolaget erbjuder och att det så 
småningom leder till ett köp. R3 tillägger att bolaget försöker att hålla kvar kunden tills 
det är dags att köpa ny bil ”då börjar vi ett nytt försök och då kommer vi in på re-
purchase och sen går det runt så hela tiden”. 

R5 förklarar att genom en kundresa kan företaget ”säkerställa en meningsfull dialog 
med en kund och relation före, under och efter det att en kund har ett behov av att 
komma i kontakt med dig som företag. Så att man kan mappa upp det och förstå och 
se vilka insikter man får genom att jobba strukturerat, också med hjälp av data och 
både ta bort sådant som inte genererar värde för kund – kund waste, men sedan 
också eventuellt lägga på värde och där kommer man in på olika kanaler”. 

 

5.1.1 Kontaktpunkter 
Till respondenterna ställdes frågan vilka kontaktpunkter företaget arbetar med och hur 
de arbetar med dessa kontaktpunkter. Respondent R3 berättar att de arbetar med e-
post, sms, postala brev och tillägger att de har väldigt få sociala kanaler. R1 berättar att 
e-post och postala brev är företagets främsta CRM-kommunikationskanaler, men även 
hemsidan till en viss del. Respondent R2 förklarar att de arbetar mycket med digitala 
kontaktpunkter och tillägger att inom digitala kontaktpunkter är det viktigt att veta 
varifrån kunden kommer ”om man kommer från en banner eller om man är kopplad 
till en viss kampanj, vad man hade för sig på hemsidan, om man loggade in, om man 
submittat olika typer av leads”. Respondent R1 anser att detta är viktigt eftersom ”att 
vi genom både vår online och off-line kommunikation, alltså både det som sker på 
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hemsidan, i email format, i våra sociala kanaler etc. att det binds ihop med vad som 
faktiskt sker när en kund går till sin återförsäljare och interagerar på ett off-line sätt. 
Den helheten känns som att den attraherar kunden, att den känns som en och samma 
att det inte är ett stort avbrott mellan online och off-line” (R1).  

Respondent R2 berättar att bolaget har en ”consumer journey stearing committee” var 
”ett antal chefer som för input till oss och vi får komma med olika förslag. På så sätt 
ser vi till att kundresor diskussionen kommer upp på rätt nivå i företaget”. Bolaget 
arbetar också med andra marknader, makrotrender och andra avdelningar såsom 
Market Intelligence, var ”de gör ju lite olika undersökningar och kundens input där 
är också en typ av kontaktpunkt. Vi använder ju det som kommer fram utifrån olika 
undersökningar där man har direkt kontakt med kunder. Så har vi kontaktpunkter i 
form av olika service. Data vi fångar upp med t.ex. Google Analytics eller CRM, det 
är också touchpoints – data touchpoints” (R2).  

Till respondent R3 ställdes en följdfråga om det finns några andra kontaktpunkter 
förutom webben som bolaget får leads från. R3 förklararar att ”vi har inget direkt flöde 
men vi kan fånga upp och köpa upp leads från Facebook som vi sedan laddar in i 
våra system. Och detta är något vi jobbar på och försöker integrera det sociala med 
vår CRM-plattform för att kunna få ut leaden direkt. Det är väl det som gäller för 
prospects. Så vet jag att vi kommunicerar på vissa marknader på Twitter mot kunder 
men inte på att få in prospects” (R3).  

R2 förklarar vilka kontaktpunkter som är mest förekommande i dagsläget – ”dealer 
[återförsäljare] är nog den touchpointen som har väldigt stort inflytande – hur man 
blir bemött, den allmänna känslan hos dealer, hur lokalen ser ut. Både vid köp av 
bilen och service. Sen bilen så klart, bilen i sig är väldigt stor touchpoint”. R2 tillägger 
att ”de viktigaste digitala kanalerna är vår hemsida och bilkonfiguratorn”. R4 anser 
att e-post och postalt brev är de vanliga kanalerna idag men även telefon och sms. Det 
ställdes en följdfråga om vilka kontaktpunkter som kommer att ha mest betydelse i 
framtiden; R1 anser att det är digitala kanaler såsom ”bolagets hemsida, även sociala 
kanalen och email”. Både R4 och R1 anser att i framtiden kommer det att satsas på e-
post, sociala kanaler och webbkanaler.  

R2 berättar vilka kontaktpunkter företaget lägger mest tyngd på: ”Det är mycket 
datafokus. Sedan är det kanske lika mycket tyngd på att prata med andra 
avdelningar, så det är 50/50 – data tungt och att synka med andra avdelningar”. 
Enligt R1 läggs mest tyngd på email-kanalen men att det även anpassas beroende på 
situation ”vi försöker anpassa kommunikationen så att den är relevant som möjligt 
vid rätt tillfälle. Det är jätteviktigt när en person begär provkörning, då är det 
jätteviktigt att vi kan interagera med den kunden snabbt, så att kunden slipper vänta 
på det, så att kunden inte hinner tänka om och välja ett annat bilmärke” (R1). 

I relation till kontaktpunkter, förklarar R5 att ”kunderna kommer att ha kontakt med 
oss via olika kanaler, och det måste vi hantera, men det har gått från att vara ett 
krav till en hygienfaktor, det förväntas att man har koll på det. Kunden kommer att 
utföra det bara på en nivå – vad är min totala upplevelse. Kanal begreppet kommer 
att försvinna” (R5). 
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5.1.2 Data 
Respondent R2 förklarar, i relation till dataintegration, att ”det är så vi arbetar för att 
se flöden. Om vi börjar med en kampanj, marknadsför en viss bil, så vill vi se hur 
många kom till vår sajt från Facebook och hur många gick vidare från vår sajt till 
att provköra en bil och vad hände med det leadet och skickades det vidare till dealer 
[återförsäljare] och vad vet dealer om kunden? Dealer vet väldigt lite om kunden 
trots att den lämnade ganska mycket data efter sig. Det spelar väldigt stor roll för att 
veta hur ska jag bemöta kunden. För om vi vet t.ex. att kunden har fått sin bil, då är 
han inne på vår hemsida och letar efter information. Vad är det han letar efter? Kan 
vi på något sätt vara proaktiva från den data vi får? Vi kan vara proaktiva. Vi vet 
att det är väldigt stor chans att du kommer att leta efter information, vi skickar det 
som ett email till dig istället när vi vet att du har fått bilen levererad till dig” (R2). 

Till R1 ställdes följdfrågan om bolaget eftersträvar en 360 graders vy av en kund. R1 
har svårt att se att den sortens bild är möjlig att få ”det är så mycket – det kan vara 
personlig erfarenhet, vad som hänt idag eller vad som händer imorgon, eller olika 
typer av förväntningar som vi inte har tillgång till. Vi behöver ha access till mycket 
data, vi behöver ha möjligheten att få ut det snabbt på ett effektivt sätt för att vi ska 
kunna anpassa kommunikationen och vara relevanta som möjligt. Jag tror att det 
går till en viss nivå men inte att det går till 360 grader” (R1). 

 

5.1.3 Information 
Respondenterna bads förklara vilken slags information företaget vill åt. R4 berättar att 
bolaget har tillgång till information från olika försäljningssystem men att ”sedan har 
det här digitala beteendet dykt upp, för att kunna koppla ihop dessa två världar där 
digitala beteendet är oftast en transaktion här och nu, där du ger service och vill ha 
så bra service som möjligt, för att det kan vara viktigt för en bra kundresa för att 
hålla en bra lojalitet mot det här företaget. Är företaget inte bra på det kan kunderna 
gå över någon annanstans istället. Här försöker man med marketing automation 
verktygen att hela tiden, oavsett vilken kanal du kommunicerar med kund, förstå din 
kund hela tiden.” Respondent R1 anser att all relevant information är viktig ”vi är 
beroende av alla interaktioner som en kund eller prospect har haft med företaget. En 
kund bygger sitt omdöme eller perception på den relationen och den interaktionen 
han har. Det är mycket relevant hur dealer hanterar kunden i det mötet. Hemsidan, 
hur ser hemsidan ut och hurudan information det finns där. Hur bilen fungerar, har 
han haft problem med sin bil. Det är en helhet – vi kan inte fokusera på en liten del 
utan vi måste fokusera på helheten, kundens hela relation och upplevelse utav 
företaget ” (R1). 

Till respondent R3 ställdes följdfrågan vilken information ”Bolaget” har om en kund 
som fortfarande är en potentiell kund (prospect). R3 berättar att bolaget har endast 
det som en potentiell kund är intresserad av, såsom ”vilken bil, vilken modell, typ av 
lead om de vill ha en offert eller bara ”keep me updated”. Det kan vara att de 
requestar [begär] en broschyr eller att få provköra en bil. Det är oftast ett formulär 
på webben de fyller i med förnamn, efternamn och email – that’s it.” Respondent R3 
anser att informationen skiljer sig åt mellan e-post och sms ”sms är ju väldigt 
begränsat, vi kan inte alls ha så mycket i sms:et. Alla email vi skickar ut har länkar 
till bolagets hemsida. Så länge vi har dem på vår domän kan vi följa kunden. Då kan 
man följa vad varje kund gör och då försöker man se om en kund har köpt en bil och 
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försöka traca [spåra] den tillbaka och se vad kunden gjorde på hemsida innan han 
köpte bilen” (R3). 

Respondent R3 ser inget etiskt dilemma med att hämta in extern information, eftersom 
”det beror på vad man hämtar in. Sådant som man har lov att hämta in är ju 
ingenting konstigt men vi har inget att koppla det mot”. R3 ser heller inga andra etiska 
aspekter gällande integration av data eftersom bolaget inte har mycket data ”vi har inte 
mycket personlig information om kunden”. Respondent R3 tillägger att mycket av 
kundresan tas fram på en högre strategisk nivå och att det kan behövas ny information 
om en ny kontaktpunkt initieras. Vidare frågades av R3 var den nya informationen i så 
fall kommer ifrån. R3 förklarar att ”en viss information kanske vi har i bolagets data 
warehouse. Det mesta finns ju där. Sedan är det inte modellerat eller färdigt, det 
ligger ju bara där som förvaring. Finns den där plockar vi den därifrån” (R3). 

 

5.2 Faktorer 
I relation till hur samarbetet mellan verksamhetsenheter ser ut berättar R1 att 
”kundresan är beroende av alla delar. Vi har en stor enhet som heter Customer 
Service, de har ett jättestort behov utav kundresan från det att du har köpt din bil till 
dess att du köper en ny bil, i kombination med marketing. Så att allt som presenteras 
är relevant för kunden. För att kunna informera en kund om rätt saker vid rätt tid så 
behöver vi veta vad det är vi ska informera om. Att kunna ha en kundresa som gör 
att kunden faktiskt köper en bil det är ju jätterelevant för säljavdelningen så att vi 
kan nå våra försäljningsmål. Kundresan genomsyrar hela företaget egentligen. Man 
kan inte bygga ett företag som inte tar hänsyn till kundresor eller till vad kunderna 
vill ha eller hur vi får dem att inse att de vill ha något”. R2 förklarar att ”Bolaget” har 
initierat ett dedikerat team som jobbar med kundresor och styr så att andra 
avdelningar jobbar i linje med varandra.  

Respondent R3 berättar att bolaget har bra data online och på CRM sidan samt att 
bolaget samlar in data på ett bra sätt ”vi har två källor till bra data och det finns 
väldigt mycket potential till att kombinera de här” (R3). 

Bolaget tar även hänsyn till etiska och privata aspekter vid arbete med kundresor. 
Respondent R1 berättar att ”data privacy är jätteviktigt. Det är mer och mer fokus 
inom EU framförallt, men även globalt. Vi ser till att följa de lagar och regler som 
finns enligt de legala kraven”. R2 beskriver att det finns en dimension på vad som är 
rimligt att göra, hur data får hanteras. R2 tillägger att ”vi försöker vara transparenta 
och arbeta på ett sätt som inte är intrusive [påträngande], för det skulle skada vårt 
varumärke. Vi följer de lagar och regler som gäller och sedan behandlar kunden på 
ett schysst sätt” (R2). 

Den mest kritiska faktorn för att få välfungerande kundresor anser respondent R1 är 
snabb tillgång till data – ”rätt data är vi helt beroende utav”. Respondent R2 anser att 
gemensamt samarbete är viktigt samt att ”företaget i sin helhet sluter upp bakom en 
verklighetsbeskrivning som framkommer i en consumer journey. Ofta löser man inte 
ett problem bara inom en avdelning. Oftast är det ett problem som är kopplat till ett 
helt flöde som har att göra med en massa olika avdelningar och en massa olika 
processer. Det är kritiskt att det är på rätt managementnivå för att på så sätt 
prioritera att lösa pain points ”. Respondent R3 anser däremot att både preferenser 
”om vi får lov att kontakta kunden eller inte” stämmer och att ”flödet och alla 
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kunduppgifter, att de stämmer, att relationer till bilar stämmer, att relationer till 
återförsäljare stämmer. Att vi får in säljposterna – egentligen allt som hjälper oss 
vid våra kampanjer. Det är dessa vi använder för att kommunicera med kunden 
baserat på det data som finns. Finns inte data har det blivit fel någonstans och då 
kanske vi missar vår kommunikation” (R3). I relation till data tillägger R3 att ”ju mer 
data vi har, desto bättre blir vi på att hitta rätt kundresa för kunderna och rätt 
touchpoints” (R3).  

På följdfrågan om bolaget alltid frågar om kundens samtycke för 
kommunikationsutskick menar R3 att det måste bolaget göra men ”som standard är 
ju att om de inte säger nej så är det OK”. Respondent R4 förklarar att ”vissa vänder 
lite på logiken och säger att de har i alla fall inte sagt nej, så då får vi kontakta dem. 
Inom Bolaget bestämmer varje marknad hur de gör med preferenslogiken. Vissa 
marknader har hårdare regelverk runtomkring detta”. R4 tillägger att det är viktigt 
att få dataintegrationer att fungera och återigen ”att man har rätt data, att man har 
rätt preferenser vilka kunder man får kontakta. Att allting är uppdaterat. Sedan är 
det kritiskt att hela tiden veta och förstå vad kunden vill ha, att hela tiden ha en insikt 
om det för att det går ganska fort hur det förändras”. Respondent R1 menar att det 
finns externa faktorer som driver behovet av kundresor såsom ”dels vad kunder vill 
ha, dels också vad ”Bolaget” erbjuder dem. Externa faktorer är hur världen 
runtomkring förändras, det ställer nya krav på hur vi inom bilindustrin ska 
interagera med kunderna”. Respondent R2 är inne på digitalisering och förklarar att 
”digitalisering är inte nytt men det är något som gör att behovet blir större att se över 
hur kundresor ser ut”. Respondent R1 instämmer att digitalisering har förändrat 
”företagets affärsmodell och hur man jobbar. Det ställer helt andra krav på vad det 
är för information som måste finnas tillgängligt online. Kunder har behov av att få 
svar, få information snabbt, inte bara mellan 8–17 vardagar”. 

Generellt gällande information berättar respondent R1 att ”vi är i behov av väldigt 
mycket information för att vara så personaliserade och relevanta i vår 
kommunikation. Vi har ju en mängd olika system som är integrerade inom ”Bolaget” 
som tillsammans sen kan göra det möjligt för oss att segmentera ut vilka kunder som 
är relevanta för en viss kommunikation”. 

R5 anser att en faktor som inverkar på kundresor är kundens olika förväntningar. R5 
förklarar att ”kundresan ska landa i någon typ av upplevelse. Och upplevelsen styrs 
ju initialt från vilka förväntningar man har. Det finns jättemycket som påverkar dina 
förväntningar med kundupplevelsen och därmed får också konsekvenser på 
kundresan. Det som var sanningen igår behöver inte stämma med var den är idag 
för det rör på sig hela tiden” (R5). 

Till respondenterna ställdes frågan vilka utmaningar de ser med att integrera 
kontaktpunkter. R2 förklarar att en optimal kundresa kan uppnås genom att eliminera 
motstånd men att det är en utmaning på grund av ”silos - silotänk, det är ett stort 
företag, många olika projekt och många olika avdelningar. Det är en utmaning att 
aligna allt”.  

Respondent R2 menar att datasilos är en utmaning ”vi försöker att inte jobba i silos 
men ibland blir det ändå lite så, framför allt när det kommer på datanivå att det finns 
disconnects lite här och där, vi har inte möjlighet att tracka vissa flöden”. R2 tillägger 
att en annan utmaning är att mäta värdet av en kontaktpunkt för att avgöra om det är 
värt att investera i ”ibland så måste man ändå ha då och då företagsperspektiv också 
för att utvärdera vilka initiativ som är värda att satsa på”. Respondent R1 anser att 
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utmaningen ligger i att få snabb tillgång till data och rätt innehåll i kommunikationen. 
Snabb tillgång till data behövs ”så att vi kan sätta upp automatiserade flöden som tar 
hänsyn till alla delar som man behöver ta hänsyn till för att skapa relevant 
kommunikation. Det är en sak att kunna segmentera fram, men det gäller också att 
vi har ett flöde utav information och content [innehåll] som vi kan prata om. Vi 
behöver ha snabba processer” (R1).  

R5 har motsvarande erfarenhet kring utmaningar. R5 berättar ”idag är det mer 
verksamhetsnära utmaningar, just att få ihop det helt enkelt. Oftast så jobbar 
bolagen fortfarande ganska mycket i olika silos, där någon är ansvarig för kanalen 
butik, någon är ansvarig för kanalen digital och kunden går ju kors alla kanaler och 
det är då den största utmaningen att just hur få det internt att den här gemensamma 
transparanta bilden av kundens resa och tagit ett gemensamt ansvar för den”. R5 
tillägger att ”när man översätter kundresan, den kan alla vara överens om men när 
man ska konkret hantera den internt så går man tillbaka i sina silos igen och då kan 
det vara lite svårt ibland att säkerställa de här övergångarna från en kanal i en 
annan” (R5). 

R5 tillägger att ”det är nog den största utmaningen att rent organisatoriskt att man 
delar upp ansvaret på flera personer, och att hitta arbetsformerna för hur man ska, 
trots att man har olika organisatoriska grupper ändå ser till att man skapar en 
plattform för en gemensam dialog för en gemensam värdeskapande kundresa”. 

Respondenterna bads berätta vilken roll dataintegration spelar inom arbete med 
kundresor. Respondenter R1, R2 och R3 anser att det spelar en väldigt stor roll. R1 
anser att det är den svåraste delen att få att fungera eftersom ”vi har sådant stort behov 
av så mycket information och det är väldigt komplext att få tillgång till data. Det är 
dyrt, det är komplexa system”. Respondent R3 menar att inom bolaget har de haft 
problem med integrationer ”så som vi har det uppbyggt hos oss – det kommer in på 
ett ställe och så ska det vidare och vidare. Det är en komplex miljö, vi har väldigt 
mycket integrationer överallt. Det finns ingen standardintegration eller 
standardkopplingar som du bara kan plug-and-play, så mycket är ju att vi måste 
utveckla det från scratch då genom att använda befintliga standards som finns men 
vi måste ändå utveckla dem. Och det är inte alltid att det blir rätt. Så att få allting att 
flyta med hela vägen, det är inte det lättaste” (R3). 

I relation till vad som anses vara god datakvalitet, berättar respondent R4 att god 
datakvalitet är att data är korrekt ”det är mycket egna processer runtomkring som gör 
det svårt och även den mänskliga faktorn som är oftast den största bidragande 
orsaken. Det är inte avsiktligt alltid, en del är slarv. Man bör ha ännu mer utbildning 
runtomkring för att förstå värdet av det och hur det används senare i kedjan” (R4). 

Respondent R4 diskuterar att datakvalitet kan påverkas beroende på vilken kanal det 
kommer ifrån ”det är dealers uppgift att mata in data. Det är där man kommer in på 
datakvalitet och vad som ska matas in, processer för hur man ska villkorstyra 
inmatningen att man får de här fälten – det måste du fylla i annars går du inte 
vidare. Dealer är nöjd när han har sålt bilen och får snabbt in ordern. Men om man 
tittar på vilken påverkan det har längre fram i kedjan i systemet om det går att 
använda eller om det ställer till saker beroende på hur de har fyllt i det” (R4). 
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Till respondenterna ställdes frågan vilka utmaningar de ser med komplex 
dataintegration. Respondent R1 menar att dataintegration tar alldeles för lång tid ”i 
dagens samhälle måste vi anpassa oss snabbt till förändringar, vi måste kunna 
förändra det vi gör. Kundens förväntningar förändras hela tiden, det innebär att vi 
måste ha tillgång till data snabbt”. Respondent R3 förklarar att faktum att 
information kommer från en stor mängd olika system är en stor utmaning ”vi försöker 
ju anpassa och ha en integration som alla kan plugga-in då, alla marknader kan inte 
anpassa sig exakt och använda samma. Så det är hela tiden småjusteringar som görs 
litegrann och det är också delvis därför man får problem med att allting inte funkar 
– att det ska funka för så många samtidigt”. Respondent R3 tillägger att 
personalomsättning och att kunskap försvinner ses också som utmaningar ”så just det 
känner jag att, inte bara med att integrera, men också med allting så tappar man 
kunskap, det kan ställa till det” (R3). 

 

5.3 Verksamhetsprocesser 
I relation till kommunikation förklarar R1 att ”i och med att det är CRM baserat så 
börjar vi kommunicera med kunder innan vi vet vilka de är. Vi försöker börja 
personalisera hemsidan baserat på cookies, om det är en återkommande kund till 
hemsidan då kanske vi försöker styra in den på den bilmodellens relaterade 
information. Vi börjar i ett tidigt skede med intensifierar det desto mer när vi ser att 
kunden, personen i fråga kanske börjar bli ett lead. Men sedan är det också 
jätteviktigt under ägarskapstiden för att få in kunden i ett re-purchase”. 

Respondent R1 anser att ”vi behöver integrera mer mellan CRM och social, vi behöver 
jobba mer med Social CRM. I dagsläget behöver vi se hur de olika kanalerna jobbar 
parallellt och tillsammans med varandra. I slutändan är det samma person som får 
budskapet. Du kan inte få ett budskap via mejl och ett annat via Social, ett tredje via 
hemsidan ” (R1). 

R5 anser att CRM är ett angreppssätt som verksamheten tillämpar för att skapa ett 
värde. Om kundresan är en grafisk beskrivning av processen så utgör CRM de 
arbetssätt hur verksamheten faktiskt jobbar med kundresan. CRM som ett 
angreppssätt ger extremt stora vinster när man jobbar med data, integration och 
datastöd. CRM angreppssättet innefattar verksamhetsdimensionen, information- och 
teknikdimensionerna.  

R5 tillägger gällande CRM att ”för mig är CRM hela arbetet från strategi, styrning, 
mer till det operativa för att gå till kundresa, att skapa en relevant upplevelse under 
kundresans olika faser”. R5 förklarar att när kunden utvärderar den totala 
upplevelsen, ska den kännas relevant och den informationen som kunden lämnade 
ifrån, ska kunden få tillbaka med tillagt värde. Verksamheten ska sträva ”att få ihop 
detta i form av strategisk målbild”. Vidare berättar R5 att ”CRM arbete, det är ett 
angreppssätt, förhållningssätt hur man vill jobba för att ha bäring på både 
försäljning, marknad, affärsutveckling och även kundservice. Alla de fyra områdena 
optimalt sett, att man använder information om kunderna för att skapa värde både 
i de produkter och lösningar för affärsutveckling i våra dialoger, i våra 
marknadsarbeten men också när kunderna kontaktar oss, så att vi optimerar 
upplevelsen hela vägen” (R5). 
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På frågan hur bolaget integrerar kontaktpunkter berättar respondent R1 att ”vi 
försöker få in så mycket information som möjligt eller att ha tillgång till så mycket 
information som möjligt genom vår CRM-databas för att vi ska kunna skräddarsy 
kommunikationen”. Respondent R2 förklarar att bolaget har ritat upp en linjär karta 
över hela kundresan i olika varianter där det kopplas till de olika delarna [awareness, 
consideration, purchase, ownership, usage och re-purchase]. R2 tillägger att 
”kundresan är inte linjär, den kan vara det men ganska ofta så är det att man kanske 
hoppar lite fram och tillbaka. Men vi har ändå försökt att i största möjliga mån att 
rita upp den som linjär utifrån de här olika stegen i kundresan. Varje touchpoint 
försöker vi mappa in på sin givna plats under den här strukturen”. Respondent R4 
berättar att bolaget sätter upp preferenslogik i CRM-systemet för vilka kanaler som ska 
prioriteras. Preferenslogik definierar R4 som ”det är en logik man bestämmer inom 
företaget vad det gäller kommunikationen. Man försöker även bli mer eventbaserad 
att kommunikationen går ut lite mera på hur kunderna agerat. Det kan vara att de 
har fått ett email och har öppnat och klickat vidare på någon länk. Så förs det data 
tillbaka in i systemet och så gör man en ny segmentering kanske ett par veckor efteråt 
som är uppsatt att titta på just dessa click-opens. På så sätt försöker man 
personalisera och bli mycket mer eventbaserad ” (R4). 

På frågan hur data varierar både i kvalitet och information beroende på vilken kanal 
det kommer ifrån, förklarar R4 att ”om man tar in det från ett formulär utifrån 
webben ska man försöka styra upp det så mycket som möjligt så att man har 
valideringsregler redan på fälten i formuläret så att det inte ska vara någon tvekan 
på vad man får fylla i och inte för att man ska få kvalitet in. Sedan när det gäller 
telefon eller email då får man ha processer som är tillräckligt bra internt. Man måste 
ha så att man inte slarvar, det är inte så att CRM-systemet löser allting” (R4). 

Respondent R2 påpekar att bolaget måste ha rätt data governance och struktur på 
datainsamlingen ”det pågår ständiga uppdateringar på hemsidan, bilkonfiguratorn, 
login experience, och andra initiativ. Om vi då ska samla in den data på ett bra sätt 
så måste vi se till att insamlingsprocessen fungerar och det är en stor utmaning att 
se till att data är rätt helt enkelt i ett föränderligt landskap” (R2). 

Respondent R3 förklarar hur bolaget kontrollerar att datarelationerna är rätt ”det är 
framtaget ett program som verifierar. Vi får ju lita på det som finns, att det är rätt, 
och programmet ska se till att allt som förändras också finns där, för att det kan ju 
finnas saker där som inte fanns innan det synkades över. Sen om någon har angett 
fel email adress – det har vi ingen aning om. Vi har en ETL som laddar informationen 
dit och det görs en gång om dagen, det är en nattlig körning. Då får vi 
kundinformation, bilinformation, relationer till bilar, relationer till återförsäljare 
etc. Sedan har vi också där vi laddar våra kampanjer. Vi associerar vissa personer 
till vissa kampanjer, där har vi också en ETL som går varje timme. Och det är för att 
vi ska kunna plocka ut våra target-filer, de är filer vi skickar över till våra partners. 
Vi har ju idag en data-capture som fångar allting som händer, alla records som 
förändras ska ju fångas upp av ETL och skickas tillbaka till båda. Vi har sett i vissa 
fall att så inte är fallet av en och annan anledning som vi inte vet riktigt. Det ska 
göras en liknande kontroll som kollar om det är ett ID här så ska det ID:t finnas där” 
(R3).  

Till respondent R4 ställdes en följdfråga gällande bolagets tillvägagångssätt att tolka 
data. R4 menar att data kan tolkas dels utifrån strukturerad data från olika 
kontaktpunkter för att data ser ut på ett visst sätt, dels utifrån vissa händelser, så 
kallade event  ”t.ex. om en garanti går ut så ska man skicka ut en påminnelse om 
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service och för att få det ännu mer eventbaserat om man tittar på inom bil, för att det 
kan ju vara att du skickar ut försent bara för att du tittar på tiden att du ska skicka 
ut varje år, men de har kanske kört väldigt hårt med bilen så egentligen borde det ha 
gått ut en service reminder efter åtta månader. De är så man använder data för att 
bli mer intelligent i sin kommunikation. Och det är där man kommer in med de 
personaliserade kundresorna där man strävar efter att förstå dig och förstå mig och 
våra behov hela tiden när man ska kommunicera runtomkring någonting” (R4). 

För att öka kunskapen kring kundresor, anser respondent R4 att bolaget behöver hitta 
sätt att analysera data på. R4 förklarar att detta kan ske genom automatiserade 
processer ”genom att förstå sina kunder får man bättre business intelligence, och får 
ordning på sina processer och kan ägna mer tid åt att få ut ett värde ur sin relation 
till kunden”. R4 förklarar mer i detalj vilka tekniker som krävs för att ha välfungerande 
automatiserade processer: ”allt från CRM-verktyg, kampanjhanteringsverktyg 
kopplat till de olika kanalerna. Det många gör att de sätter upp CRM-program och 
får det automatiserat och har en teknologi för att samla in data och bygga upp din 
datamodell som du ska utföra din segmentering på. Det måste ju funka med process 
eller teknologi för att förstå hur exempelvis dupliceringsregler funkar, att du har bra 
datakvalitet. Om man går på detaljer som normaliseringsregler, att man har valida 
email adresser, hela den biten – preferenser, att allt stämmer. Nästa steg är att 
exekvera det data och skicka ut någonting och där vill vi gärna ha automatiserade 
processer som sätter upp i olika klockslag att nu ska vi ladda en första draft t.ex., och 
sedan ska det gå ut automatiserat email ” (R4). 

I relation till automatiserade processer anser R2 att marketing automation kan ha en 
väldigt stor effekt på grund av behovet av snabb respons eftersom ”man kan skynda 
på processerna genom att automatisera olika flöden och göra det på rätt sätt också”. 
Respondent R1 är av samma åsikt att marketing automation har stor betydelse. 
”Marketing automation är den enda möjliga vägen framåt. Att vara relevant, att 
vara personaliserad och att kunna kommunicera i rätt med rätt budskap bygger helt 
och hållet på att du har en automatiserad kommunikation. Det finns ingen möjlighet 
att anpassa saker och ting ad hoc – marketing automation är grunden för att du ska 
kunna ha effektiva kundresor och att kunna kommunicera på rätt sätt. All 
kommunikation i möjligaste mån måste vara automatiserad”. Respondent R4 
förklarar att det tar tid att bygga upp automatiserade processer och ”få det att samköra 
på ett intelligent sätt. Oftast funkar det så att de här företagen köper upp olika delar 
av ett annat företag. Och så får man bygga in det i sin stora portfölj eller plattform”. 
R4 berättar att marketing automation är ett tillvägagångssätt för att koppla ihop 
information från olika kanaler. ”Det handlar mycket om att företaget ska förstå dig 
som kund för att kunna kommunicera med dig – om du använder iPad eller en mobil 
eller föredrar att kommunicera via sms eller ett email, så ska företaget kunna förutse 
det. Du som kund ska egentligen inte behöva förstå så mycket – det ska bara funka” 
(R4). 

I relation till personalisering menar R5 att verksamheter måste prata och 
kommunicera på olika sätt med de olika kundgrupperna och även hur verksamheten 
sedan bygger kundresor. Där, menar R5, kommer Social CRM väldigt tydligt in för att 
hantera de här utmaningarna ”de sociala faktorerna påverkar, men också det att den 
arenan har blivit mycket mer viktigare att förstå och hantera. Sociala scenen kopplat 
till CRM är också kopplat till stora datamängder, de hänger väldigt tätt ihop”. R5 
förklarar vidare att ”i en kundresa behöver man samspela för att skapa värde för 
kund. Och kund tar beslut genom att vända sig till kompisar och kolleger för att ta 
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faktabaserade beslut. Allt det där pekar ju på värdet av social interaktion i någon 
form” (R5). 

R1 förklarar att segmentering är nödvändigt för att inte dränka folk i kommunikation 
”vi ser ju beroende på var en konsument är i sin livscykel, var han är och vad han vill 
så är det befogat i vissa fall mer intensiv kommunikation och i vissa fall lite mindre 
kommunikation. Det ska aldrig bli spam om vi skickar ut email, det ska vara relevant 
kommunikation som vi kan basera – vilket vi kan se på ”opens” och ”click rates” om 
vi har någon typ av engagement med kunderna”. R4 berättar om de praktiska 
detaljerna i segmenteringen: ”CRM-verktyget är Siebel kopplat till OBI som är 
Oracles BI-verktyg, så de sitter ihop. Sedan har man en modul emellan de två olika 
databaserna kan man säga, som heter Siebel Marketing som är själva 
segmenteringsverktyget. Där hämtar man data från båda databaserna och sedan 
har man en ETL emellan, där man skickar data mellan dessa två”. R3 tillägger att ”i 
Siebel CRM synkas all kunddata till oss”. 

Respondent R1 förklarar mer generellt hur segmentering går till: “Vi har CRM-system 
på Bolagets sida där vi kan segmentera ut vilka kunder, nu säger vi att idag ska vi 
skicka ut en service reminder [påminnelse]. Dem skickar vi till [ett partnerbolag] med 
Salesforce Marketing Cloud som faktiskt broadcastar rätt email till dem. Sedan 
skickar Salesforce Marketing Cloud tillbaka vilka personer öppnade, vilka klickade 
vidare. Det skickas tillbaka till CRM-systemet inom ”Bolaget” där vi har 
helhetsbilden. Starten till allt är att en person behöver sätta upp direktiv på vad är 
det som ska ske, man måste bygga upp konsekvenser på vilka ska ha ett visst utskick, 
varför ska de ha det och hur ska man segmentera fram det. Om du bygger upp olika 
regler, först och främst väljer du ut vilka det är som är relevanta för en service, det 
beror på hur långt bilen har gått. Sedan vill du kanske se hur har kommunikationen 
med kunden gått till tidigare – har de öppnat sina mail eller inte, ska vi använda oss 
av email-kanalen eller ska vi använda oss av en annan kanal. Du måste bygga upp 
det i schemat, det är det stora jobbet egentligen att bygga upp segmenteringen” (R1).  

Respondent R2 berättar om några av bolagets processer: ”Det är väldigt tungt på 
Google Analytics. Så har vi Crazy Egg, det är en applikation där man kan göra 
heatmaps med på hemsidor och se var klickar folk och hur mycket scrollar de – 
scrollar de hela vägen ner till botten eller verkar de stoppa halvvägs. Celebros 
använder vi för att tracka data”. Vidare förklarar R2 att vissa system är kopplade men 
att det finns behov av att koppla ihop ännu bättre ”typ webblogg data – Celebros 
använder vi för att koppla ihop till CRM data t.ex. Vi samlar in data men vi har behov 
av att se över den processen för att samla in data på ett bättre sätt ”. R2 nämner även 
att bolaget använder en process de kallar för ”consumer mapping” med vars hjälp 
bolaget kartlägger pain points – ”det är ett event i kundresan som kunden har i regel 
negativ erfarenhet av. Då har vi en pain point och då får vi försöka se till att mappa 
olika initiativ för hur vi kan försöka förbättra den här situationen i kundresan. Och 
då kanske vi ser att det finns det där initiativet customer service, initiativet som 
kanske skulle förbättra eller mildra den här pain point t.ex.” (R2). 

R5 berättar om kopplingen mellan CRM och kundresor ”de som hoppade på CRM-
tåget för tio år sedan, de har insett att det är andra utmaningar och det finns andra 
möjligheter nu, så då måste vi gå in och göra kanske nya och större investeringar och 
upphandlingar. Och de som inte var med första gången har insett att vänta nu, vi 
måste hoppa på det här, vi måste ta hand om våra kunder. Medan de som har jobbat 
med det ett tag, de är inne på nästa nivå rent organisatoriskt, så försöker de, de har 
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ju kommit längre idag med att jobba mer proaktivt och det pratas mycket om agilt” 
(R5). 

I relation till tvärfunktionellt samarbete förklarar R5 att ”när man pratar 
organisation, pratar man ju om top-down och bottom-up, jag tror att en mix är det 
optimala för att skapa de ultimata möjligheterna för att jobba med kundresor. Man 
från top-down sätter de yttre ramarna, strukturen tillbaka till det här med nätverk, 
det är det här utrymmet vi ska jobba inom och ska ha värde inom, det är de här målen 
vi sätter upp. Men det är det man gör top-down och så delegerar man tydligare ner 
till kanske autonoma eller agila team som mer operativt får jobba tillsammans över 
kompetensområden och ger dem väldigt stort mandat och möjlighet att bli mer 
proaktiva och snabbfotade” (R5). 
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6 Analys 
 

I detta kapitel presenteras den tematiska analysprocessen, vars genomförandesätt (se 
kapitel 3.3.6) ligger till grund för att besvara studiens delfrågor. Den första delfrågan 
syftar till att identifiera faktorer som stödjer, respektive försvårar, informationsutbyte 
från och till företagsägda kontaktpunkter. Totalt tolv övergripande faktorer har 
identifierats, av dessa är fyra faktorer negativa och åtta positiva. Inledningsvis 
analyseras negativa faktorer, därefter positiva faktorer. Till sist i kapitlet redogörs 
analysen av hur dessa faktorers inverkan på informationsutbyte kan effektiviseras, 
vilket utgör studiens andra delfråga.  

 

6.1 Negativa faktorer 
Negativa faktorer avser olika slags omständigheter som försvårar informationsutbytet 
från och till företagsägda kontaktpunkter. Respondenterna i fallstudien tog upp flera 
olika utmaningar som försvårar att hålla alla delar i kundresan sammanhängande. 
Flera av dem var i linje med utmaningar utifrån managementkonsultens erfarenhet. 
Dessa utmaningar identifierades även i litteraturen. I bilaga B (se Tabell 2) visas 
respondenternas utsagor och textsegment utifrån litteraturen, vilka tillsammans utgör 
grunden för respektive faktor. Till följd av den tematiska analysen identifierades fyra 
negativa faktorer:  

1. Silos 
2. Systemkomplexitet 
3. Okunskap 
4. Föränderlighet 

 
Silos motverkar inte enbart enhetlig information utan även möjlighet till samarbete 
mellan enheterna. Både informationssilos och verksamhetssilos är några av de främsta 
orsakerna till datafragmentering. Detta anser såväl respondenterna i fallstudien som 
managementkonsulten. I litteraturen framkommer att det är absolut nödvändigt att 
verksamhetsenheter har tillgång till samma data i arbete med kundresor och att olika 
typer av silos är den största orsaken till att verksamheten inte erhåller tillgång till 
samma data (Verhoef et al., 2010). 

Systemkomplexitet försvårar informationsflödet. Detta till följd av att verksamhetens 
försök att koppla samman ett flertal olika system ofta resulterar i suboptimering. Enligt 
respondenterna löser småjusteringar problemet i ena ändan men samtidigt skapas ett 
nytt i andra. Det framkommer både i fallstudien och i litteraturen att höga kostnader 
(Neslin et al., 2006), och avsaknad av standardisering mellan integrationstekniker 
(Goble & Stevens, 2008) är en av orsakerna till varför verksamheten utvecklar egna 
lösningar för att få informationsflödet att strömma genom hela verksamheten.   

Okunskap bland medarbetare och komplexa verksamhetsprocesser försämrar 
verksamhetens generella datakvalitet, anser respondenterna i fallstudien. 
Svårhanterliga processer är tidskrävande, både att utföra och att lära ut eftersom 
medarbetarna dels roterar mellan projekt, dels byts ut. Medarbetarna slarvar stundvis 
med datainmatning, delvis på grund av omedvetenhet om rätta datas värde längre fram 
i verksamhetskedjan. Detta är i linje med Peltier, Zahay och Lehmann (2013), vilka 
menar att god datakvalitet förutsätter god verksamhetsförståelse. 
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Föränderlighet innebär att omvärlden förändras i avsevärt snabbare takt idag än förut. 
Enligt managementkonsulten kan kundernas förväntningar på kundupplevelsen skifta 
från en dag till en annan. Detta gör att verksamheten blir allt mer beroende av 
information för att proaktivt förbereda sig inför nya förändringar. Respondenterna 
anser att digitalisering har inverkat både på verksamhetens sätt att arbeta med 
kundresor och på kundernas förhållningssätt till information.  Det krävs snabb 
datatillgång och snabb anpassning till nya processer för att erhålla och förmedla 
relevant information. I litteraturen framläggs föränderlighet som en aspekt starkt 
kopplad till kundernas handelsmedvetenhet. Kunder använder olika kontaktuppgifter 
för olika kommunikationssyften (Verhoef et al., 2010). Verksamheten i fallstudien har 
ingen möjlighet att exempelvis kontrollera huruvida kundens e-post är aktuell förrän 
informationen går ut. Faktumet att kunderna anger olika kontaktuppgifter försvårar 
verksamhetens spårning och analys av kundbeteende (Verhoef et al., 2010). 

 

6.2 Positiva faktorer 
Positiva faktorer avser att underlätta informationsutbyte från och till företagsägda 
kontaktpunkter. Under analysprocessen framkom att respondenterna i fallstudien och 
managementkonsulten hade en mer omfattande bild av vilka faktorer som stödjer 
informationsutbytet i jämförelse med faktorer som framkom i litteraturen. I bilaga C 
(se Tabell 3) visas respondenternas utsagor och textsegment utifrån litteraturen, vilka 
tillsammans utgör grunden för respektive faktor. På motsvarande sätt som negativa 
faktorer, identifierades åtta positiva faktorer:  

1. Transparens 
2. Verksamhetsstyrning 
3. Data management 
4. Kundbeteendeanalys 
5. Segmentering 
6. Personalisering 
7. Automatisering  
8. Helhetssyn 

 
Transparens innefattar regelrätt hantering av information, respekt för kundens 
integritet och öppet arbetssätt. Samtliga respondenter i fallstudien är överens om att 
regelrätt hantering av kunduppgifter är absolut nödvändigt och att konsumenters 
integritet alltid ska respekteras. Detta understryks även i litteraturen av Verhoef et al. 
(2010). Öppet arbetssätt och regelrätt informationshantering ökar kundernas tillit att 
dela personlig information. Detta i sin tur är fundamentalt för verksamheten då 
hantering av informationsutbyte sker delvis utifrån kundens preferenser och den 
informationen som är nödvändig just då (Dhebar, 2013). 

Verksamhetsstyrning är en faktor som innefattar i mångt och mycket de 
organisatoriska aspekterna i relation till informationsutbyte. I litteraturen 
framkommer att tvärfunktionellt samarbete mellan verksamhetsenhet och integrering 
av dem, främjar verksamhetsintern informationsdelning (Peltier, Zahay & Lehmann, 
2013). I fallstudien har ledningen initierat ett dedikerat team som har i uppgift att driva 
arbete med kundresor och att koordinera samarbetet mellan delaktiga enheter. I 
fallstudien märks ett tydligt ledningsengagemang i form av att ledningen är delaktig i 
dialogen om exempelvis pain points och hur dessa kan elimineras. 
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Managementkonsulten instämmer att delegering av arbetsuppgifter över 
kompetensområden möjliggör för ett effektivare arbete med kundresor.  

Data management innefattar aspekter såsom datakvalitet, datainsamling och 
hantering samt kontroll över data. Tillsammans stödjer dessa komponenter 
informationsutbyte från och till företagsägda kontaktpunkter. Samtliga respondenter 
poängterar att korrekt data är en förutsättning för ett relevant informationsutbyte. 
Korrekt data är resultatet av strukturerad datainsamling, hög datakvalitet samt snabb 
tillgång och bearbetning. Detta överensstämmer med litteraturen var Peltier, Zahay 
och Lehmann (2013) menar att god datakvalitet är resultatet av processer vari rådata 
blir användbar genom en serie steg där data omvandlas till information.  

Kundbeteendeanalys tillämpas i fallstudien i syfte att öka kundförståelse och erhålla 
information om kundernas webbinteraktioner. Respondenter berättar att på basen av 
analyser av kundernas webbeteende kan verksamheten bättre förmedla 
individualiserad information till kunderna. Kundbeteendeanalys är första steget i 
personalisering av kundresor. Sättet som kundbeteendeanalys tillämpas i fallstudien, 
är i linje med hur det presenteras i litteraturen. Enligt Stodder (2015) förser analys av 
klickströmsdata verksamheten med information om konsumenters faktiska agerande. 
För verksamheten spelar webbdata en central roll för att kunna förmedla relevant 
information. Detta eftersom webbdata visar vilka andra produkter eller tjänster 
kunden har tittat på och vilket händelseförlopp kunden följde under köpprocessen, 
vilket inte framkommer i verksamhetens försäljningstransaktioner (Stodder, 2015; 
Verhoef et al., 2010). 

Segmentering är en faktor som underlättar för relevant kommunikation. I fallstudien 
framkommer att segmentering, med hjälp av integrerade system, är en av 
förutsättningarna för att förmedla rätt information till rätt kunder vid rätt tidpunkt. 
Verksamheten ser var kunden befinner sig i kundresan och därefter segmenterar ut 
kunden för att förmedla den sortens information som är relevant i den specifika fasen. 
Inom litteraturen som har utgjort teoribakgrunden i denna studie har segmentering 
inte påträffats i avseende att underlätta informationsutbyte.  

Personalisering är en annan viktig faktor som möjliggör för relevant 
informationsutbyte i form av individualiserad information. Managementkonsulten 
förklarar att kunder har olika behov och förväntningar, och därför måste verksamheten 
kommunicera utifrån de individuella behoven som kunderna har. Personalisering är 
möjligt mycket tack vare kundbeteendeanalyser med vars användning verksamheten 
kan skicka ut rätt information baserat på kundens förväntade beteende. I fallstudien 
framkommer att personalisering förknippas med eventbaserad information, det vill 
säga utifrån en viss händelse i kundresan ska specifik information förmedlas och 
erhållas till och från kund. Edelman och Singer (2015) har tämligen motsvarande syn 
på personalisering; verksamheter kan använda information från antingen äldre eller 
pågående kundinteraktion och omedelbart individualisera kundens pågående 
upplevelse.  

Automatisering spelar en mycket central roll i informationsutbytet mellan 
företagsägda kontaktpunkter. Litteraturen lägger inte lika stort fokus på 
automatisering i relation till informationsutbyte som verksamheten i fallstudien gör. 
Edelman och Singer  (2015) menar att automatisering överlag förenklar analoga eller 
svårhanterliga steg under kundresan och att verksamheter har börjat implementera 
plattformar för att delvis automatisera kundresor. Samtliga respondenter är enade om 
att automatisering utgör grunden för relevant informationsutbyte. Verksamheten i 
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fallstudien intensifierar sin kommunikation till kunder genom automatisering. 
Verksamhetsprocesser som hanterar kommunikation har blivit snabbare med hjälp av 
automatisering. Verksamheten tillämpar marketing automation verktyg för att 
sammankoppla information från olika kontaktpunkter och för att automatisera 
kundkommunikation. Flera respondenter anser att automatiserad 
kundkommunikation är en förutsättning för att kunna förmedla rätt budskap vid rätt 
tidpunkt på rätt sätt, oavsett kontaktpunkt. Managementkonsulten menar att 
automatisering är en hygienfaktor för en kundfokuserad verksamhet.  

Helhetssyn är en faktor som understryks både i fallstudien och litteraturen. 
Respondenter är överens om att helheten attraherar kunden. Detta innebär att det inte 
får förekomma avbrott i informationsflödet mellan online och off-line kanaler. 
Verksamheten i fallstudier har en enad syn på de händelseförlopp som deras kundresor 
skildrar. Detta är i linje med Wolny och Charoensuksai  (2014) som menar att det är 
viktigt att kundresor skildrar verkligheten och visar vad konsumenter faktiskt gör och 
inte vad företag förutsätter att de gör. Helhetsbilden som skildrar verkligheten finns i 
verksamhetens CRM-system. Managementkonsulten drar paralleller till 
automatisering och förklarar att automatisering är fundamentalt för CRM-system, vari 
verksamheten kan sätta upp en mycket stor del av kundresestrukturen.  

 

6.3 Effektivisering  
Denna del avser analysera studiens andra delfråga – hur identifierade faktorers 
inverkan på informationsutbyte kan effektiviseras.  

I syfte att motverka silos anser Rosenbaum, Otalora och Contreras Ramírez (2017) att 
verksamheten bör länka samman arbetsprocesser som är relevanta för kundresor. 
Managementkonsulten ger ett konkret förslag på att motverka siloarbete genom att 
bygga upp virtuella team där personal från olika verksamhetsenheter kan arbeta 
tillsammans. Detta är i linje med verksamheten i fallstudien, vari genom en tydlig 
verksamhetsstyrning har ledningen bildat ett dedikerat team som arbetar med att 
koordinera och styra relaterade verksamhetsprocesser. Utifrån data 
managementperspektivet, kan tillämpning av MDM avlägsna informationssilos mellan 
olika verksamhetsenheter och i sin tur förbättra verksamhetens dataintegration 
(Ponniah, 2010). Datakvalitet, enligt Peltier, Zahay och Lehmann (2013), kan höjas 
genom att bättra på den ursprungliga rådataingångskanalen och användningen av den. 
Verksamheten i fallstudien tillämpar valideringsregler, ETL och datakontroll i syfte att 
säkerställa att data är både korrekt och uppdaterat. Genom intern utbildning 
runtomkring datas värde och hur data används genom hela verksamhetskedjan kan 
verksamheten bättre säkerställa att data hanteras regelenligt, vilket följaktligen 
motverkar okunskap kring datakvalitet.  

I fallstudien har ledningsengagemang visat ha en positiv inverkan på arbete för att 
motverka pain points i kundresan, då arbete av detta slag har managementfokus och 
tenderar att prioriteras. Ledningsengagemang är ett tecken på att verksamhetens 
arbete med kundresor innefattar ett helhetsperspektiv som sträcker sig mellan 
verksamhetens samtliga organisatoriska nivåer. Genom att kartlägga hela kundresor, 
inte enbart pain points, erhåller verksamheten en mer verklighetsenlig helhetssyn på 
kundreseprocesser. Detta i sin tur underlättar för snabbare hantering av, och 
anpassning till, olika slags förändringar, som exempelvis digitalisering samt till 
kundernas önskemål och förväntningar. Enligt managementkonsulten kan 
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verksamheten, genom att anpassa sin affärsmodell till digitaliseringen, bättre hantera 
kundens förväntningar genom att skapa en tydlighet gentemot kunden. Resonemanget 
är i linje med transparensaspekten i fallstudien eftersom genom att inrätta regelrätt 
datahantering och respektera kundens integritet, ökar verksamheten både tydligheten 
i sin kommunikation mot kund och transparensen i sina arbetssätt i syfte att motverka 
arbetskomplexiteten. Transparenta arbetssätt tillsammans med tydlig 
verksamhetsstyrning kan även i detta avseende motverka okunskap inom 
verksamheten. Genom tvärfunktionellt samarbete mellan verksamhetsenheter och 
kompetensområden kan den interna kunskapen spridas och bättre bevaras.  

I syfte att minska systemkomplexiteten, menar Neslin et al. (2006) att verksamheter 
bör tillämpa en behovsenlig nivå på dataintegration eftersom en hundraprocentig 
dataintegration sällan är lönsam. Verksamheten i fallstudien har ett flertal olika system 
vilka ökar komplexiteten och försvårar det generella informationsflödet. Enligt 
managementkonsulten är mängden olika system hanterbart så länge kunddata inte 
delas upp mellan systemen utan initialt samlas på ett ställe. Nyckeln till enhetligt 
informationsflöde är att verksamheten har en kundmaster eller en kundmodell som de 
utgår ifrån, där kundinformationen frikopplas från systemen. Managementkonsulten 
understryker att kunddata ska initialt insamlas på ett ställe och därefter populera upp 
information till alla system som på något sätt är kopplade till kundresan och de olika 
kanalerna. Utifrån managementkonsultens erfarenhet är det endast då som 
verksamheten kan få en enad bild av kunden.  

Utifrån fallstudien påvisades att verksamheten har en separat kunddatabas som 
uppdateras kontinuerligt och synkar över relevant information till CRM-systemet var 
verksamheten har helhetsbilden och skräddarsyr sin kundkommunikation. I CRM-
systemet sätts även preferenslogiken upp för kommunikationskanaler, vilket är ett 
kompletterade sätt att effektivisera informationsutbyte då informationen förmedlas 
genom den kontaktpunkten som kunden prioriterar. I litteraturen framkommer att 
arbete med CRM-system förutsätter relevant verksamhetsdata, vilket i sin tur bottnar 
i integration mellan tvärfunktionella verksamhetsprocesser, information, teknologi 
och verksamhetssystem (Peltier, Zahay & Lehmann, 2013). Enligt Verhoef et al. (2010) 
bidrar användning av CRM-system till att förmedla rätt typ och mängd av information 
till rätt kund vid rätt tidpunkt. Utifrån ett managementperspektiv hänger kundresa och 
CRM-system väldigt tätt ihop. Managementkonsulten förklarar att kundresan är en 
grafisk beskrivning av processerna, vari CRM-system utgör en stor del av de principer 
och angreppssätt som verksamheten tillämpar i sitt arbete med kundresor. 
Respondenter i fallstudien är överens om att CRM-system inte löser alla utmaningar 
som finns inom arbete med kundresor men i mångt och mycket är CRM-system till för 
att möjliggöra en relevant kommunikation och ett avbrottsfritt informationsutbyte.  

I fallstudien tydliggörs att verksamheten, delvis med hjälp av CRM-systemet, kan 
genom kundbeteendeanalys tillsammans med segmentering och personalisering 
bättre kontrollera att rätt information kommuniceras till rätt kund vid rätt tidpunkt, 
oavsett i vilken fas kunden befinner sig i kundresan. Genom dessa tillvägagångssätt 
blir informationsutbytet inte bara individualiserat utan även eventbaserat eftersom 
informationen anpassas till kundens aktuella behov. I syfte att få ökad kundförståelse 
har verksamheten i fallstudien och litteraturen en enad bild om att kundernas 
webbeteende ska analyseras och sammankopplas med verksamhetsdata mycket mer 
operativt, genom att sätta upp system och processer för arbete med 
kundbeteendeanalys. Automatisering är ett centralt inslag i verksamhetens 
effektivisering av informationsutbyte eftersom automatisering inte används bara för 
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att göra kärnprocesser snabbare, utan det bidrar även till att verksamheten kan 
fokusera på värdeskapande arbete i stället för att lägga tid på omständliga processer. 
Genom att automatisera relevanta processer i en kedja av många sammankopplade 
processer sker en proaktiv effektivisering av informationsflödet. I fallstudien 
framkommer att verksamheten automatiskt intensifierar kundkommunikationen för 
att hålla informationsflödet till kund i största möjliga mån relevant. Respondenterna i 
fallstudien anser är att automatiserad kommunikation kan uppnås, bland annat, med 
hjälp av marketing automation verktyg. Dessa verktyg, menar respondenterna är det 
ultimata sättet för att uppnå ett effektivt informationsutbyte 

Faktum att verksamheten i fallstudien har sammankopplade verksamhetsprocesser 
och verktyg för hantering av kundkommunikation indikerar att verksamheten har en 
gemensam IT-arkitektur som ligger i grunden och utgör således ett direkt stöd för 
relevanta kärnprocesser. En gemensam IT-arkitektur möjliggör i fallstudien för 
synkronisering av kärnprocesser såsom kundbeteendeanalys, segmentering, 
personalisering etc. Utan en synkronisering och en strukturerad processföljd skulle 
verksamheten riskera att arbeta i silos.    
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7 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av analysprocessen. Inledningsvis illustreras 
resultatet i form av en konceptuell modell (se Figur 3) över faktorer som har 
identifierats och hur de tillsammans kan effektivisera informationsutbyte. Vidare 
förklaras resultatet mer i detalj utifrån modellen och studiens problemområde. 

 
Figur 3 - Effektivisering av informationsutbyte (författarens egen) 

Den konceptuella modellen ovan illustrerar ett effektiviserat informationsutbyte som 
främjar integration mellan företagsägda kontaktpunkter. I analysen framkommer att 
verksamheten arbetar utifrån en helhetslösning, var positiva faktorer samverkar med 
stöd av en gemensam IT-arkitektur. Kärnan i denna lösning utgörs av verksamhetsdata 
såsom kunddata, webbdata, transaktionsdata etc. som strömmar in både från 
verksamhetens kontaktpunkter samt från dess system och kärnprocesser. Genom en 
samverkan mellan positiva faktorer med stöd av IT-arkitekturen, kan informationen 
cirkulera tvärsigenom verksamheten, både internt mellan enheter och system samt 
externt mellan dess kontaktpunkter. 
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Faktorerna transparens, verksamhetsstyrning, helhetssyn och data management har 
grupperats tillsammans eftersom dessa faktorer utgör centrala ramar för hur 
verksamheten ska arbeta utifrån gemensamma mål. Genom dessa faktorer kan 
verksamheten styra att dess arbete med kundresor sker enligt tydliga riktlinjer och 
policyn.  

Faktorerna kundbeteendeanalys, segmentering, personalisering och automatisering 
representerar verksamhetens kärnprocesser som ligger till grund för det praktiska 
arbetet bakom effektivisering av informationsutbyte. Dessa kärnprocesser är 
decentraliserade och kan ske i samarbete med flera verksamhetsenheter. 
Decentralisering bidrar till att delaktiga verksamhetsenheter är mer snabbfotade. 
Dessa drivs utifrån verksamhetens centrala ramar och riktlinjer. I analysen 
framkommer att verksamheten i fallstudien, genom ett proaktivt helhetsarbete, 
motverkar ineffektiva processer i form av enskilda punktinsatser som orsakar 
suboptimering längre fram i processkedjan.  

IT-arkitekturen utgör ett stöd för en central kunddatabas, CRM-system och marketing 
automation verktyg. En central kunddatabas, vari data initialt samlas in och därefter 
populeras vidare till sammankopplade system, är en förutsättning för att 
verksamhetsenheter och kontaktpunkter ska erhålla tillgång till enhetliga kunddata. 
Utan en gemensam IT-arkitektur kan de system och verktyg som verksamheten 
tillämpar i arbete med kundresor inte integrera nödvändiga kärnprocesser. I analysen 
framkommer att CRM-system förekom i fallstudien som ett tvärgående tema och 
framställdes som en förutsättning för ett relevant informationsutbyte. I litteraturen om 
kundresor skildras inte CRM-system i samma bemärkelse. Detta kan tyda på att 
verksamhetens kärnprocesser har nått en högre mognadsnivå, vilket kan vara en 
annan anledning till verksamhetens proaktiva tillvägagångsätt för att eliminera pain 
points och främja integration mellan företagsägda kontaktpunkter.  

De fyra pilblock som finns runtom symboliserar negativa faktorer silos, okunskap, 
systemkomplexitet och föränderlighet. Det bör inte förglömmas att negativa faktorer 
är dynamiska och utgör konstanta hot mot verksamhetens arbete med att upprätthålla 
ett effektivt informationsutbyte. Således bör verksamhetens kärnprocesser 
kontinuerligt granskas och uppdateras för att säkerställa att de skyddar verksamheten 
mot negativa faktorer, eftersom det inte är möjligt att eliminera dem helt och hållet.  
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8 Slutsats 
 

Detta kapitel avser att presentera studiens slutsatser. Studiens frågeställning har 
besvarats med hjälp av två delfrågor. Den första delfrågan är: 

1. Vilka faktorer försvårar, respektive stödjer, informationsutbyte från och till 
företagsägda kontaktpunkter? 
 

Faktorer som försvårar informationsutbyte är silos, systemkomplexitet, okunskap och 
föränderlighet. Förutom att försvåra verksamhetens informationsutbyte utgör dessa 
faktorer konstanta hot mot verksamhetens kärnprocesser för ett effektivt 
informationsutbyte. Faktorer som stödjer informationsutbyte är transparens, 
verksamhetsstyrning, data management, kundbeteendeanalys, segmentering, 
personalisering, automatisering och helhetssyn. Dessa faktorer bör vara 
synkroniserade och samverka för att upprätthålla ett effektivt informationsutbyte samt 
för att skydda verksamheten mot negativa faktorer. 

Den andra delfrågan med vars hjälp studiens frågeställning har besvarats är: 

2. Hur kan dessa faktorer effektiviseras? 
 

Effektivisering av faktorer kan ske genom en tydlig verksamhetsstyrning, där 
ledningen engagerar sig i kundresor samt vars arbete förutsätter att delaktiga 
verksamhetsenheter samarbetar tvärfunktionellt och utifrån ett helhetsperspektiv. 
Med en gemensam IT-arkitektur i grunden kan samspelet mellan faktorer 
synkroniseras. Samspelet gör kärnprocesserna inte bara snabbare utan även anpassar 
dem för att direkt stödja både verksamhetens och kundens behov samt för att skydda 
verksamheten mot inverkan från negativa faktorer. 

Det övergripande målet i studien var att besvara nedanstående frågeställning: 

”Hur kan ett effektiviserat informationsutbyte, genom hela kundresan, främja 
integration mellan företagsägda kontaktpunkter?” 

Detta kan möjliggöras genom en helhetslösning som bygger på en samverkan mellan 
en verksamhetsgemensam IT-arkitektur, en central kunddatabas samt integrering av 
verksamhetens kärnprocesser med system och verktyg som är lämpade för 
kundinteraktion, såsom CRM-system och marketing automation verktyg. Samverkan 
mellan samtliga delar upprätthåller ett avbrottsfritt informationsutbyte och möjliggör 
för informationen att cirkulera tvärsigenom verksamheten, både internt mellan 
enheter och system samt externt mellan dess kontaktpunkter. Detta helhetsarbete 
utgör på så vis en sömlös integration mellan företagsägda kontaktpunkter genom hela 
kundresan. Det räcker således inte med vissa utvalda delar, utan denna helhetslösning 
förutsätter ett samtliga delar ska samverka.    
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9 Diskussion  
Avslutningsvis avser detta kapitel att presentera författarens egna reflektioner kring 
studiens resultat och dess genomförande. Det förs också en generell diskussion kring 
studien utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv. Till sist ges förslag 
på framtida studier inom kundresor. 

 

9.1 Reflektion över studiens resultat 
Problemområdet som initialt identifierades var skäligen kompakt och innefattade flera 
olika underproblem. Det krävdes ett flertal iterationer för att särskilja studiens 
nuvarande problemformulering. Mycket på grund av dessa iterationer utgjorde denna 
problemformulering en kompass för att genom hela studien hålla fokus samt arbeta 
strukturerat och metodiskt för att på så vis komma fram till resultatet. En tydlighet 
kring problemformuleringen har bidragit till att resultatet uppvisar samma sorts 
tydlighet. Sett på resultatet utifrån studiens syfte och mål, kan det konstateras att dessa 
har uppnåtts genom att identifiera faktorer som inverkar negativt respektive positivt. 
Likaså, på frågan hur faktorerna kan effektiviseras har konkreta förslag presenterats. 
Svaret på studiens problemformulering är tämligen tveklöst. Studiens slutliga resultat 
stämmer väl in med det förväntade resultatet som lades fram i startskedet. Studiens 
slutsats anses reflektera problemformuleringen på ett koncist sätt, eftersom slutsatsen 
varken har plats för alternativa tolkningar eller missvisningar.  

Delvis tack vare den datatrianguleringen som gjordes mellan fallstudien, litteraturen 
och managementkonsultens utsaga, uppvisar resultatet tydliga kopplingar till rådata. 
Dessa kopplingar har visats i både empirin och analysen samt i tabellform i respektive 
bilaga. Eftersom resultatet kan härledas till rådata, kan kvalitetskriteriet 
överensstämmelse appliceras på studiens resultat. Likaså, anses resultatet som 
trovärdigt dels till följd av transparenta tillvägagångssätt i datainsamlingen och 
analysen, dels på grund av att resultatet till en mycket stor del kan styrkas av 
litteraturen i teoribakgrunden och av fallstudien, som skildrar en verksamhets faktiska 
arbete med kundresor. Det bör nämnas att det i fallstudien efterfrågade ifall författaren 
kunde ta del av verksamhetens dokumentation av processer och policyn kring 
kundresor. Dessvärre fick författaren inget svar på sin förfrågan. Det hade varit 
önskvärt att triangulera data genom ytterligare en datainsamlingsmetod för att 
bestyrka respondenternas utsagor. Detta hade troligtvis gett resultatet mer substans. 

I resultatet påvisades att CRM-system utgör en central del i effektiviseringsarbetet. På 
denna punkt bör poängteras att CRM-system inte tas upp till diskussion i någon 
märkbar utsträckning i tidigare forskning inom kundresor. Detta uppmärksammades 
initialt efter genomförandet av de två första intervjuerna; enligt respondenterna 
framstod CRM-system som kärnan i informationshantering inom arbete med 
kundresor. Relevant litteratur som tog upp CRM-system i relation till effektivisering 
av informationsutbyte hittades därför först senare, genom sökning inom andra 
ämnesområden såsom servicedesign och marknadsföring. Detta väcker naturligtvis 
tankar om vad orsaken till avsaknaden kan bero på. En förklaring kan vara att 
verksamheten i fallstudien befinner sig på en högre mognadsnivå i kontext med arbete 
med kundresor och att CRM helt enkelt är det angreppssättet som verksamheten 
tillämpar. Det är möjligt att CRM-system inte uppmärksammats på motsvarande sätt 
i tidigare studier, men att de ändå har tillämpats i de verksamheter som har studerats.  
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9.2 Reflektion över studiens metodval 
I den inledande litteraturgenomgången uppmärksammades relativt snabbt att det 
fanns behov av fler studier med verklighetsförankrade fall inom kundresor. Strax efter 
fick studiens författare som förslag att studera en verksamhet vars tillämpning av 
kundresor genomsyrar stora delar av verksamheten. Eftersom förutsättningarna såg ut 
att vara goda, ansågs det som ett ypperligt tillfälle att genomföra studien som en 
fallstudie. En enskild fallstudie kan innebära högre risk att datainsamlingen inte ger 
den mättnad som krävs. Med detta sagt, kan det klargöras att intervjun med 
managementkonsulten utgjorde en nödvändig pusselbit för att uppnå en acceptabel 
informationsnivå på datainsamlingen. Detta för att ingen av respondenterna i 
fallstudien hade ledande roll på en strategisk nivå i verksamheten, vilket ansågs utgöra 
en viktig del för att studera verksamhetens tillvägagångssätt utifrån ett 
helhetsperspektiv. Trots att managementkonsulten inte var kopplad till fallstudien, 
kunde dennes utsagor härledas både till litteraturen och till verksamheten i fallstudien. 
Antalet respondenter utgjorde ett absolut minimum för att få en mättnad i 
datainsamlingen. Det hade varit önskvärt att intervjua fler medarbetare från andra 
verksamhetsenheter såsom kundtjänst, IT-support och ledning för att inkludera deras 
perspektiv på arbete med kundresor och effektivisering av informationsutbyte.  

En fördel av fallstudie som metod, är att verksamheten har studerats utifrån relevanta 
verksamhetsperspektiv, vilket har visat sig bära frukt med tanke på att studiens 
resultat visar konkreta förslag på effektivisering av informationsutbyte. Det var även 
till fördel att enbart välja ett fall för att dels avsätta tid på att studera verksamheten 
mer utförligt med hjälp av längre intervjuer, dels för att det är oklart om flerfasstudier 
skulle ha givit mer mättnad ifall det hade visat sig att verksamheternas arbete med 
kundresor var mycket olika.  

En av utmaningarna med att genomföra en kvalitativ studie är att undersökarens 
kunnighet och tidigare erfarenheter kan inverka på studiens kvalitet. Dessa inslag har 
att göra med validitetsaspekten och huruvida personen som genomför studie är partisk 
i något avseende under studiens gång. Partiskhet kan undvikas i mångt och mycket 
genom tillämpning av olika kvalitetskriterier, men det är omöjligt att undgå den egna 
tankevärldens inverkan på studiens genomförande, speciellt inom kvalitativa studier 
var det uppmuntras att hålla ett öppet sinne. Hur människor uppfattar saker och ting 
bottnar i deras tidigare upplevelser och erfarenheter. Således, precis som i kundresor, 
tenderar tidigare varseblivningar att inverka. Detta kan exemplifieras genom ett inslag 
från studiens intervjugenomförande; de semi-strukturerade frågorna var till stor hjälp 
men förde med sig en del utmaningar. Vanligt förekommande begrepp från litteraturen 
användes i ett flertal intervjufrågor. Dock visades det i några få fall att respondenten 
var obekant med dessa begrepp, såsom ”integration mellan kontaktpunkter”. Därmed 
fick författaren förklara vad som avsågs med begreppet, och förklaringen grundade sig 
på den egna uppfattningen om begreppet i fråga. Detta kan kopplas till reflexivitet, 
eftersom respondenten kan ha besvarat frågan både utifrån författarens uppfattning 
om begreppets innebörd, och på ett sätt som kan ha gynnat svaret.  Ifall en annan 
definition skulle ha givits till respondenten, kan svaret ha varit delvis annorlunda. 
Huruvida detta inslag är av signifikans för studiens resultat är svårt att säga, men 
faktumet att människans subjektiva varseblivningar har en inverkan kvarstår.  

Genom att konsekvent motivera för de val som gjorts har studiens genomförande 
återknutits till de kvalitativa riktlinjerna som introducerades i metodkapitlet. Detta 
tyder på reliabilitet i studien eftersom genomförandet grundar sig på etablerade 
metoder och på så vis utgör tillförlitliga belägg för de val som gjorts. Fokuserat och 
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metodiskt genomförande medför flera fördelar men samtidigt kan ett alldeles för 
inrutat arbetssätt vara en nackdel eftersom det är sannolikt att missa andra relevanta 
aspekter under studiens gång. I detta fall har dessa inslag enbart haft en fördelaktig 
verkan. Metodiskt arbetssätt har bidragit till att öka transparensen i studien och 
därmed förstärkt studiens trovärdighet och pålitlighet. Mycket tack vare en metodisk 
analysprocess i form av tematisk analys, har insamlat rådata kunnat tolkas utifrån 
problemformuleringen och resultatet återknytas tillbaka till den. Detta är tecken på 
validitet, och således en indikation på god kvalitet.   

 

9.3 Vetenskapliga aspekter 
I avseende på huruvida detta arbete särskiljer sig från liknande arbeten inom 
effektivisering av informationsutbyte mellan företagsägda kontaktpunkter är omöjligt 
att säga då tidigare arbeten av motsvarande problematik inte påträffats. Detta var även 
en av anledningarna till varför författaren valde att genomföra studien. Avsaknaden av 
tidigare forskning är reell och en bidragande faktor för relevansen med detta arbete. 
För att spinna vidare på frågan om studiens relevans, bör resultatets 
generaliseringsgrad tas upp till diskussion. Åsikter kring huruvida resultat från 
fallstudier kan generaliseras skiljer sig åt. I det här fallet ger resultatet ett förslag på 
hur informationsutbyte kan effektiviseras. I syfte att generalisera resultatet bör nya 
fallstudier, eller motsvarande studier, genomföras för att testa om förslaget håller. 
Vidare bör fler studier utföras enligt samma tillvägagångssätt för att kunna testa 
överförbarhetsgraden, eftersom i syfte att generalisera bör tidigare studier kunna 
appliceras på andra liknande fall och ge tämligen motsvarande resultat. Det kan 
tilläggas att problematiken som undersöktes med hjälp av fallstudien inte är på något 
sätt unik, det är de tillvägagångssätt på hur verksamheten tampas med problematiken 
i kontext med kundresor, som gör fallet unikt. Naturligtvis kan liknande verksamheter 
i samma bransch använda sig av motsvarande tillvägagångssätt, vilket kan bidra till en 
högre överförbarhetsgrad. Därmed kan det anses att studiens bidrag är av betydelse 
för framtida studier inom kundresor. Dels eftersom denna studie täcker en liten, men 
påtaglig del av problematiken som är i behov av att studeras, dels för att det banar väg 
för nya studier inom samma problemområde var både resultatets och genomförandets 
validitet kan testas. 

Inom forskning utgör kritisk informationsgranskning en central del. Den 
uppmärksamma läsaren har säkerligen lagt märke till att det, både i studiens inledning 
och problemområdesbeskrivning, refererats relativt flitigt till Lemon och Verhoef 
(2016) artikel. Anledningen är att denna artikel innefattar en omfattande kartläggning 
av olika slags problematik i relation till kundresor. Artikeln ger ett trovärdigt intryck 
och ansågs ha en akademisk relevans. I artikeln ges flera förslag på framtida 
forskningsfrågor och en av dem ansågs passa denna studie. Det var inte förrän rätt 
långt in i genomförandet som insikten av att forskningsfrågan var dels missvisande, 
dels saknade vetenskaplig substans sjönk in. Frågans innebörd hade inte kritiskt 
granskats. Det som Lemon och Verhoef (2016) ursprungligen borde frågat är vad 
verksamheten behöver för att genomföra integration mellan kontaktpunkter, med 
andra ord vad som är kritiskt för att genomföra en behovs- och verksamhetsanpassad 
dataintegration. På vilket sätt kontaktpunkter kan integreras kan de facto besvaras 
utan några omfattande studier, då det i grund och botten handlar om att klargöra vilka 
integrationstekniker som kan tillämpas och vilka system som kan kopplas samman. 
Detta tacklades genom att smalna av problemformuleringen ytterligare för att enbart 
fokusera på inverkande faktorer och effektiviseringsprocesser. Därav kan sägas att 
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kritisk granskning är en kompetens som tar tid att bemästra. Lärdomar som 
författaren tar med sig är att kritisk granskning förutsätter tid för eftertanke. Det 
förutsätter även att granskaren bör begrunda ämnet djupare för att kunna se på 
problemet utifrån andra vinklar.     

 

9.4 Samhälleliga aspekter 
I inledningen av studien anmärktes att både kommersiella och akademiska aktörer har 
intresse av att skapa bättre förståelse för hur informationsutbytet mellan 
kontaktpunkter, genom hela kundresan, kan förbättras. Resultatet i denna studie ger 
konkreta förlag på hur detta kan åstadkommas. Det är viktigt att inte förglömma att 
det finns en uppsjö av olika slags verksamheter och organisationer som kan relatera 
till motsvarande problematik gällande informationsutbyte. Det är inte enbart 
kommersiella företag som är i behov av ett effektivt informationsutbyte för att kunna 
leverera meningsfulla kundupplevelser. På motsvarande sätt, kan en kund vara en 
intern medarbetare i ett storföretag, en elev eller lärare vid en högskola, eller varför 
inte en tjänsteman på en offentlig verksamhet.  

Idag lever människor i ett informationssamhälle, där rätt information vid rätt tidpunkt 
till rätt mottagare är hårdvaluta. När någonting har ett högt värde riskerar det ofta att 
hamna i händerna på mindre välvilliga krafter. I ett informationssamhälle finns 
konstanta hot mot information och dess hantering. I studiens resultat symboliserar 
negativa faktorer de hot som kan uppstå och således inverka negativt på 
informationsutbyte. Hot i ett informationssamhälle kan vara dataintrång, stölder av 
personuppgifter, spridning av felaktig information och mycket mer. Därför spelar 
faktorer som data management, verksamhetsstyrning och helhetssyn en extra viktig 
roll. Aspekter såsom dataintegritet, regelrätt datahantering, ledningens insyn och 
datakontroll bidrar till högre säkerhetsinsatser i relation till informationsutbyte. Dessa 
aspekter är högaktuella idag, delvis på grund av dataskyddsförordringen GDPR som 
för med sig strängare riktlinjer kring hantering av personuppgifter. Verksamheter som 
för ett proaktivt förändringsarbete kan snabbare anpassa sig till nya riktlinjer.  

Resultatet i studien kan vara till nytta inte enbart för kommersiella och akademiska 
aktörer, utan även till allmännyttiga samhällsaktörer. Det är föga sannolikt att 
information kommer att minska i omfång eller i komplexitet kring dess hantering. 
Således kan olika förslag på effektiviseringsåtgärder vara av intresse.   

 

9.5 Etiska aspekter 
Under studiens gång har det eftersträvats att genomföra arbetet på ett transparent och 
regelmässigt sätt. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har utgjort viktiga 
riktlinjer som har guidat detta arbete. Genom att applicera informationskravet, har 
samtliga parter som deltagit i studien, informerats om dess bakgrund, syfte samt hur 
informationen kommer att behandlas. Först efter att parterna har bekräftat att de 
medverkar frivilligt har intervjuerna genomförts. I relation till samtyckeskravet har 
respondenter vid samtliga intervjumoment givit sitt samtycke till inspelning av 
intervjun. Respondenterna har också fått möjligheten att läsa sina transkriberade 
intervjuer och godkänna dem innan författaren gått vidare med analysen. I relation till 
studiens resultat är speciellt samtyckeskravet oerhört viktigt eftersom resultatet rätt 
långt bygger på respondenters utsagor och skulle respondenter av någon anledning i 
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efterhand invända till sina egna utsagor kan det innebära att studiens resultat 
eventuellt skulle fallera. Självfallet kan respondenters utsagor ändras också efter att de 
har godkänts och på den punkten bör sägas att etiska aspekter i mångt och mycket har 
att göra med personens integritet och känsla för ansvar. Personen som utför studien 
har relativt mycket kontroll över studiens utfall, således är det viktigt att respektera 
och följa forskningsetiska principer för att inte riskera att studien tappar sitt 
egenvärde. Dessa aspekter kan även kopplas till nyttjandekravet, som innebär att den 
insamlade informationen inte får delas vidare för andra ändamål.  

Konfidentialitekravet är viktigt att ta hänsyn till, trots att denna studie innehåller 
varken företagshemligheter eller annan känslig information. Konfidentialitekravet har 
respekterats i avseende på att anonymisera samtliga respondenter och verksamheten i 
fallstudien samt genom att radera samtliga intervjuinspelningar efter att de 
transkriberats. Genom att anonymisera verksamheten i fallstudien kan läsarens 
objektivitet bevaras på ett bättre sätt. Detta har en koppling till det som diskuterades 
tidigare – var och ens egen varseblivning inverkar på nuet. Oavsett vem som tar del av 
studien ska samtliga läsare kunna göra det på lika villkor, därför spelar 
konfidentialitekravet en viktig roll även på denna punkt. 

 

9.6 Framtida arbete 
Utöver förslag på effektivisering, tyder resultatet på andra centrala element som spelar 
allt större roll inom arbete med kundresor. Social CRM är ett förslag på ett konkret 
område för framtida studier inom kundresor. I fallstudien framkom att det finns ett 
växande behov av att bättre koppla samman CRM-processer med sociala medier. I 
dagsläget påbörjas ständigt nya studier med kopplingar till sociala medier och 
eftersom kundresor tillämpas i en allt större utsträckning inom verksamheter med 
kundfokus, kan det vara en god matchning att ena dessa två dimensioner. Social CRM 
är inget nytt i sig men sett utifrån en ny vinkel kan det medföra intressanta tankar och 
idéer som är värda att titta närmare på. I samband med social CRM bör nämnas att 
CRM som ett angreppssätt bör studeras utförligare utifrån det som framkom i studiens 
resultat. Ifall CRM-system är centralt och fundamentalt för kundresor, hur kommer 
det sig att det inte nämns i någon större utsträckning i tidigare studier? 

Förutom informationssamhället har också ett nytt nätverkssamhälle, såsom smart city, 
börjat bana väg för både nya möjligheter och utmaningar. Därmed, för att 
verksamheter ska vara beredda på snabba förändringar bör möjligheterna med socio-
teknologiska och digitala interaktioner inte förbises. I relation till nätverkssamhället 
förs även diskussioner kring omnikanaler, där kanaler alltmer integreras med 
varandra. Det påstås att kanal begreppet så småningom kommer att försvinna och 
ersättas med en kanal i form av ett enda stort nätverk. Detta är av högsta relevans för 
integration av information och utgör ett annat intressant spår för vidare studier. 

  



 49 

Referenser  
Abaker, I. et al. (2014). The rise of “big data” on cloud computing: Review and open 
research issues, Information Systems, 47, pp. 98–115. 

Anderl, E. et al. (2016). Helping firms reduce complexity in multichannel online data: 
a new taxonomy-based approach for customer journeys, Journal of Retailing, 92(2), 
pp. 185–203. 

Bansal, S.K. (2014). ‘Towards a Semantic Extract-Transform-Load (ETL) framework 
for big data integration’, 2014 IEEE International Congress on Big Data. Anchorage, 
Alaska, pp. 522–529. 

Barker, D. (2011). Customer data integration: Reaching more consumers with 
certainty, Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 18(3), 
pp. 214–219. 

Berndtsson, M. et al. (2008). Thesis Projects: A Guide for Students in Computer 
Science and Information Systems. 2nd edn. London: Springer. 

Brazhnik, O. & Jones, J.F. (2007). Anatomy of data integration, Journal of Biomedical 
Informatics, 40(3), pp. 252–269. 

Clatworthy, S. (2011). Service innovation through touch-points: Development of an 
innovation toolkit for the first stages of new service development, International 
Journal of Design, 5(2), pp. 15–28. 

Cruzes, D.S. et al. (2014). Case studies synthesis: a thematic, cross-case, and narrative 
synthesis worked example, Empirical Software Engineering, 20(6), pp. 1634–1665. 

Descombe, M. (2016). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Dhebar, A. (2013). Toward a compelling customer touchpoint architecture, Business 
Horizons, 56(2), pp. 199–205. 

Doan, A. et al. (2012). Principles of Data Integration. Waltham, MA: Morgan 
Kaufmann. 

Edelman, D.C. & Singer, M. (2015). Competing on customer journeys, Harvard 
Business Review, 93(11), pp. 88–100. 

García, M. del M.R. et al. (2016). An ontology-based data integration approach for web 
analytics in e-commerce, Expert Systems with Applications, 63, pp. 20–34. 

Goble, C. & Stevens, R. (2008). State of the nation in data integration for 
bioinformatics, Journal of Biomedical Informatics, 41(5), pp. 687–693. 

Haas, L. (2007). ‘Beauty and the Beast: The Theory and Practice of Information 
Integration’, Database Theory – ICDT, 11th International Conference. Barcelona, 
Spain, pp. 28–43. 

Halvorsrud, R. et al. (2016). Improving service quality through customer journey 
analysis, Journal of Service Theory and Practice, 26(2), pp. 840–867. 

Katzan, H.J. (2011). Essentials Of Service Design, Journal of Service Science, 4(2), pp. 



 50 

43–60. 

King, N. & Horrocks, C. (2010). Interviews in Qualitative Research. London: SAGE 
Publications. 

Lemon, K.N. & Verhoef, P.C. (2016). Understanding customer experience throughout 
the customer journey, Journal of Marketing, 80(6), pp. 69–96. 

Neslin, S.A. et al. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer 
Management, Journal of Service Research, 9, pp. 95–112. 

Norton, D.W. & Pine II, B.J. (2013). Using the customer journey to road test and refine 
the business model, Strategy & Leadership, 41(2), pp. 12–17. 

Oates, B.J. (2006). Researching Information Systems and Computing. London: SAGE 
Publications. 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. 4th edn. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Patton, M.Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: integrating theory 
and practice. USA: SAGE Publications. 

Peltier, J.W. et al. (2013). Organizational Learning and CRM Success: A Model for 
Linking Organizational Practices, Customer Data Quality, and Performance, Journal 
of Interactive Marketing, 27, pp. 1–13. 

Ponniah, P. (2010). Data warehousing fundamentals for IT professionals. 2nd edn. 
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Rawson, A. et al. (2013). The truth about customer experience, Harvard Business 
Review, 91(9), pp. 90–98. 

Rosenbaum, M.S. et al. (2017). How to create a realistic customer journey map, 
Business Horizons, 60, pp. 143–150. 

Stein, A. & Ramaseshan, B. (2016). Towards the identification of customer experience 
touch point elements, Journal of Retailing and Consumer Services, 30, pp. 8–19. 

Stodder, D. (2015). Best Practices for Delivering Actionable Customer Intelligence, 
TDWI Checklist Report. 

Vázquez, S. et al. (2014). A classification of user-generated content into consumer 
decision journey stages, Neural Networks, 58, pp. 68–81. 

van der Veen, G. & van Ossenbruggen, R. (2015). Mapping Out the Customer’s 
Journey: Customer Search Strategy as a Basis for Channel Management, Journal of 
Marketing Channels, 22(3) Routledge, pp. 202–213. 

Verhoef, P.C. et al. (2010). CRM in data-rich multichannel retailing environments: A 
review and future research directions, Journal of Interactive Marketing, 24(2) 
Elsevier B.V., pp. 121–137. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. 



 51 

Wiesel, T. et al. (2011). Marketing’s Profit Impact: Quantifying Online and Off-line 
Funnel Progression, Marketing Science, 30(4), pp. 604–611. 

Wolny, J. & Charoensuksai, N. (2014). Mapping customer journeys in multichannel 
decision-making, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 15(4), pp. 
317–326. 

Yin, K.R. (2007). Fallstudier - Design och genomförande. Malmö: Liber AB. 

 

  



 52 

Bilaga A - Intervjufrågor  
1. Vad är din befattning på företaget? 
2. Vad ingår i ditt arbete? 
3. Hur länge har du arbetat med detta? 
 

4. Hur definierar du en kundresa? 
5. I vilken utsträckning och hur arbetar du med kundresor idag? 
6. I vilken utsträckning och hur använder företaget kundresor idag? 
7. Vilka redskap, system och processer använder du i ditt arbete med kundresor? 
8. Vilka andra redskap, system och processer använder företaget i arbete med 

kundresor? 
9. Vilka faktorer anser du som mest kritiska för att få till bra kundresor? 
10. Tillämpar ni “Customer Journey Maps”? Om svarar ja - Hur? 
 

11. Vilka kontaktpunkter arbetar ni med?  
12. Hur arbetar ni med dessa kontaktpunkter? 
13. Vilka kontaktpunkter lägger ni mest tyngd på i ert arbete med kundresor? Varför? 
14. Hur integrerar ni kontaktpunkter genom hela kundresan? 
15. Vilka utmaningar finns det med att integrera kontaktpunkter? 
16. Vilken roll spelar dataintegration inom arbete med kundresor? 
17. Kan du beskriva hur dataintegration mellan olika kontaktpunkter går till i 

praktiken? 
18. Vilka utmaningar och fallgropar ser du med komplex dataintegration för att få till 

bra kundresor? 
 

19. Hur ser den optimala kundresan ut för er? 
20. Vari ligger den största utmaningen att nå dit? 
21. Var i organisationen märks behovet för kundresor allra störst? 
22. Vilka externa faktorer driver tillämpning av kundresor?  
23. Vilken kanal är den mest inflytelserika mot era kunder idag och vilken tror du är 

det i framtiden? 
24. Vilka mål vill ni uppnå med kundresor och hur mäter ni dessa? 
25. Efter hur lång tid anser du att man kan mäta någon effekt på en kundresa? 
26. I vilken utsträckning är era kunder medvetna om dessa kundresor? 
27. Vilken betydelse anser du marketing automation har för att stödja era processer 

mot den optimala kundresan? 
28. Hur ser ni på etiska och privata aspekter kring arbete med kundresor? 
 

  



 53 

Bilaga B – Negativa faktorer 
Negativa faktorer Inverkan 

1. Silos 
• Motverkar enhetlig information 
• Motverkar helhetsarbete 
• Ökar datafragmentering 

Utsagor 

R2 ”Silos - silotänk, det är ett stort företag, många olika projekt och många olika 
avdelningar. Det är en utmaning att aligna allt”. 

R2 ”Genom dataintegration kan vi se flöden”. "Vi har inte möjlighet att tracka vissa flöden". 

R3 ”Finns inte data har det blivit fel någonstans och då kanske vi missar vår 
kommunikation”. 

R5 ”Folk jobbar fortfarande i separata silos. Det är den största utmaningen att få en 
kundresa att hänga ihop hela vägen”.  

Teori 

Kritiskt att verksamhetsenheter har tillgång till samma data (Verhoef et al., 2010). 
Verksamheter där enheter inte samarbetar för att dela information riskerar utsättas för 
informationsfragmentering mellan enheterna (Rawson, Duncan & Jones, 2013). 

Informationsfragmentering inverkar negativt på holistiskt perspektiv (Rawson, Duncan & 
Jones, 2013). Risken med dataintegration är att slutprodukten resulterar i otillförlitlig 
information ifall data är av bristande kvalitet eller om integrationsprocesser bygger på 
felaktiga grunder (Brazhnik & Jones, 2007). 

2. Systemkomplexitet 

• Försvårar informationsflödet 
• Höga kostnader 
• Inga standardintegrationer 
• Flera olika system  
• Suboptimering 

Utsagor 

R1 svåraste delen är att få allt att fungera ”vi har sådant stort behov av så mycket 
information och det är väldigt komplext att få tillgång till data. Det är dyrt, det är komplexa 
system".  

R3 ”Så som vi har det uppbyggt hos oss – det kommer in på ett ställe och så ska det vidare 
och vidare”.  

R3 ”Det finns ingen standardintegration eller standardkopplingar som du bara kan plug-
and-play, så mycket är ju att vi måste utveckla det från scratch då genom att använda 
befintliga standards som finns men vi måste ändå utveckla dem. Och det är inte alltid att 
det blir rätt. Så att få allting att flyta med hela vägen, det är inte det lättaste”. 

R3 "Hela tiden småjusteringar som görs, delvis därför man får problem med att allting inte 
funkar". 
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Teori 

Ingen standardisering; vissa integrationstekniker kräver manuell tillämpning medan andra 
grundar sig på automatiserade metoder. Oftast det är antingen datakällor eller 
integrationssystem som bär de största kostnaderna (Goble & Stevens, 2008).  

Datakällor, såsom olika system, kan vara både externa och interna samt stundvis oförenliga 
(Doan, Ives & Halevy, 2012). Dataintegration mellan oförenliga datakällor kräver komplex 
anpassning (García, García-Nieto & Aldana-Montes, 2016). Dataintegration är mycket 
kostsamt (Neslin et al., 2006). Halevy (2012) menar att det är problematiskt att få flertalet 
olika system att kommunicera med varandra. 

3. Okunskap 
• Försämrar datakvalitet 
• Komplexa verksamhetsprocesser 
• Mänsklig faktor 

Utsagor 

R4 ”Det är mycket egna processer runtomkring som gör det svårt och även den mänskliga 
faktorn som är oftast den största bidragande orsaken. Det är inte avsiktligt alltid, en del är 
slarv”. 

R3 ”Personalomsättning och att kunskap försvinner kan ställa till det”. 

Teori 

Datakvalitet förutsätter god verksamhetsförståelse för vilken slags information är nödvändig 
att ta med från ursprungskällor och hur denna information kan användas för att fatta bättre 
verksamhetsrelaterade beslut (Peltier, Zahay & Lehmann, 2013). 

4. Föränderlighet 
• Kräver snabb datatillgång, 

snabb anpassning, snabb kundinsikt 
• Tryck på verksamhetens arbetssätt 

Utsagor 

R1 ”I dagens samhälle måste vi anpassa oss snabbt till förändringar, vi måste kunna 
förändra det vi gör. Kundens förväntningar förändras hela tiden, det innebär att vi måste ha 
tillgång till data snabbt”. 

R4 ”Digitalisering är inte nytt men det är något som gör att behovet blir större att se över 
hur kundresor ser ut”. 

R1 digitalisering har förändrat ”företagets affärsmodell och hur man jobbar. Det ställer helt 
andra krav på vad det är för information som måste finnas tillgängligt online. Kunder har 
behov av att få svar, få information snabbt”.  

R4 ”Det är kritiskt att hela tiden veta och förstå vad kunden vill ha, att hela tiden ha en 
insikt om det för att det går ganska fort hur det förändras”. 

R3 ”Om någon har angett fel email adress – det har vi ingen aning om”. 

R5 ”Det finns jättemycket som påverkar dina förväntningar med kundupplevelsen och 
därmed får också konsekvenser på kundresan. Det som var sanningen igår behöver inte 
stämma med var den är idag för det rör på sig hela tiden”. 
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Teori 

Delvis till följd av konsumenternas ökade handelsmedvetenhet pressas företag till att erbjuda 
fler försäljningskanaler med både traditionella och alternativa kontaktmöjligheter (Lemon & 
Verhoef, 2016). Det som försvårar spårning av konsumentbeteende, är att konsumenter 
använder olika kontaktuppgifter för att identifiera sig själv beroende på vilken 
försäljningskanal eller kontaktpunkt de väljer (Verhoef et al., 2010). 

Tabell 2 - Negativa faktorer 
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Bilaga C – Positiva faktorer 
Positiva faktorer Inverkan 

1. Transparens 
• Regelrätt datahantering 
• Respekt för kundens integritet 
• Transparenta arbetssätt 

Utsagor 

R1 ”Data privacy är jätteviktigt". 

R2 ”Vi försöker vara transparenta och arbeta på ett sätt som inte är intrusive". 

R2 "Vi följer de lagar och regler som gäller och sedan behandlar kunden på ett schysst sätt”. 

R3 ”Vi har inte mycket personlig information om kunden”. 

R4 menar att det är viktigt ”att man har rätt preferenser vilka kunder man får kontakta”. 

Teori 

Konsumenters integritet är en central aspekt en verksamhet bör ta hänsyn till vid 
datainsamling (Verhoef et al., 2010). Konsumenters integritet bör respekteras. Det är ett 
absolut måste att konsumenter samtycker till att verksamheten får samla in data om dem 
(Verhoef et al., 2010). Design och analys av kontaktpunkter sker utifrån kundens preferenser, 
med hänsyn till vilken information är nödvändig, vilken teknologisk funktionalitet kan 
tillämpas och vilka resurser anpassningen kräver (Dhebar, 2013).  

2. Verksamhetsstyrning 
• Tvärfunktionellt samarbete 
• Dedikerat team 
• Ledningsengagemang  

Utsagor 

R2 ”Bolaget” har initierat ett dedikerat team som styr så att andra avdelningar jobbar i linje 
med varandra". 

R2 ”Det är kritiskt att det är på rätt managementnivå för att på så sätt prioritera att lösa 
pain points”. 

R5 ”Delegerar tydligare ner till autonoma eller agila team som mer operativt får jobba 
tillsammans över kompetensområden”. 

Teori 

Peltier, Zahay och Lehmann (2013) menar att både samarbete mellan verksamhetsenheter 
och integrering av dem, främjar verksamhetsintern informationsdelning. Utan ett 
tvärfunktionellt samarbete kan kundens önskemål förbises (Rawson, Duncan & Jones, 2013). 

3. Data management 

• Främjar datakvalitet 
• Strukturerad datainsamling 
• Snabbare datatillgång 
• Kontroll över data 
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Utsagor 

R1 "Vi behöver ha access till mycket data, vi behöver ha möjligheten att få ut det snabbt på 
ett effektivt sätt för att vi ska kunna anpassa kommunikationen och vara relevanta som 
möjligt". 

R2 ”Bolaget måste ha rätt data governance och struktur på datainsamlingen”. 

R3 bolaget kontrollerar datarelationer genom ”ett program som verifierar. Idag finns en 
data-capture som fångar allting som händer, alla records som förändras ska ju fångas upp 
av ETL". 

R4 "För att få dataintegrationer att fungera: rätt data, att man har rätt preferenser vilka 
kunder man får kontakta. Att allting är uppdaterat. 

R4 förklarar att för att uppnå hög datakvalitet har verksamheten "processer för hur man ska 
villkorstyra inmatningen". 

R4 "Valideringsregler redan på fälten i webbformuläret så att det inte ska vara någon tvekan 
på vad man får fylla i och inte, för att man ska få kvalitet in. 

Teori 

Peltier, Zahay och Lehmann (2013) menar att god datakvalitet är resultatet på processer vari 
rådata blir användbar genom en serie steg där data omvandlas till information och från 
information till kunskap. Datakvalitet kan förbättras genom att bättra på den ursprungliga 
rådataingångskanalen och användningen av den (Peltier, Zahay & Lehmann, 2013). MDM 
kan motverka misstag inom dataintegration och samtidigt tillgodose verksamhetsenheter 
med enhetliga datavyer (Stodder, 2015). Kundrelaterad MDM ger företag enhetlig bild av 
kunden baserat på integration av flera kunddatakällor (Stodder, 2015). 

Tillämpning av kunddataintegration förutsätter att företag beslutar om en acceptabel nivå på 
dataintegration eftersom, å ena sida är dataintegration mycket kostsamt, å andra sidan är det 
oklart huruvida en hundraprocentig dataintegration är lönsam (Neslin et al., 2006). 

4. Kundbeteendeanalys 

• Kundförståelse 
• Extern information 
• Webbeteende sammankopplas med 

verksamhetsdata 
Utsagor 

R1 "Vi kan se på ”opens” och ”click rates” om vi har någon typ av engagement med kunderna". 

R2 ”Google Analytics, Crazy Egg analys av webbeteende, Celebros datatracking kopplar 
webbdata ihop med bolagets CRM-data”. 

R1 "Vi försöker börja personalisera hemsidan baserat på cookies". 

Teori 

Ökad webbanvändning medför att information om konsumenter sammanlänkas mer och mer 
(Dhebar, 2013). Genom att analysera data från klickströmmar kan företag få bättre 
kännedom om konsumenters agerande (Stodder, 2015). Kundbeteendeanalys är starkt 
kopplat till kundsegmentering och personalisering eftersom data från klickstömmar kan 
användas till att prediktera konsumenters webbeteende (Verhoef et al., 2010). Rätt 
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information är en förutsättning för att kunna personalisera kundresor (Edelman & Singer, 
2015). Webbdata är kritisk information för företag eftersom det visar vilka andra produkter 
eller tjänster kunden har tittat på eller vilket händelseförlopp kunden följde under 
köpprocessen (Stodder, 2015; Verhoef et al., 2010). 

5. Segmentering 
• Integrerade system 
• Förutsättning för rätt kunder, rätt 

information, rätt tidpunkt 
Utsagor 

R1 "Integrerade system gör det möjligt för oss att segmentera ut vilka kunder som är relevanta 
för en viss kommunikation”. 

R1 "Segmentering är nödvändigt för att inte dränka folk i kommunikation”. ”Vi ser ju 
beroende på var en konsument är i sin livscykel”. 

R4 ”Ny segmentering kan göras som är uppsatt att titta på just dessa click-opens”. 

Teori 

(Segmentering har inte påträffats i litteraturen om kundresor). 

6. Personalisering 
• Relevant kommunikation 
• Eventbaserat 
• Förväntat kundbeteende 

Utsagor 

R1 "För att kunna informera en kund om rätt saker vid rätt tid så behöver vi veta vad det är 
vi ska informera om".  

R2 ”Proaktiva genom att skicka ut rätt information på basen av förväntat beteende”.  

R4 "Med de personaliserade kundresor, strävar man efter att förstå dig och mig och våra 
behov hela tiden när man ska kommunicera runtomkring någonting”.  

R1 ”Vi är i behov av väldigt mycket information för att vara så personaliserade och relevanta 
i vår kommunikation.  

R4 "Mer event-baserad att kommunikationen går ut lite mera på hur kunderna agerat". 

R5 menar att verksamheter måste prata och kommunicera på olika sätt till de olika 
kundgrupperna och även hur verksamheten sedan bygger kundresor. 

Teori 

Personalisering, som oftast bygger på automatisering, innebär att företag kan använda 
information från antingen äldre eller pågående kundinteraktion och omedelbart 
individualisera kundens pågående köpupplevelse (Edelman & Singer, 2015). Genom 
personalisering kan företag gå så långt som att optimera kundens nästa steg i kundresan 
(Edelman & Singer, 2015). 

7. Automatisering 
• Intensifiering 
• Automatiserad kommunikation 
• Sammankopplad information 
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• Marketing Automation 

Utsagor 

R1 ”Bolaget börjar intensifiera kommunikationen desto mer när vi ser att kunden, personen 
i fråga kanske börjar bli ett lead”. 

R1 "Marketing automation är grunden för att du ska kunna ha effektiva kundresor och att 
kunna kommunicera på rätt sätt. All kommunikation i möjligaste mån måste vara 
automatiserad”.  

R2 "Med Marketing Automation verktygen att hela tiden, oavsett vilken kanal du 
kommunicerar med kund, förstå din kund hela tiden”. 

R4 ” Marketing Automation är ett tillvägagångssätt för att koppla ihop information från olika 
kanaler”.  

R1 ”Marketing automation är den enda möjliga vägen framåt. Att vara relevant, att vara 
personaliserad och att kunna kommunicera i rätt med rätt budskap bygger helt och hållet på 
att du har en automatiserad kommunikation".  

R2 ”Man kan skynda på processerna genom att automatisera olika flöden”. 

Respondent R4 berättar att bolaget sätter upp preferenslogik i CRM för vilka kanaler som ska 
prioriteras. 

R5 ”Automatisering är fundamentalt för CRM. Genom automatisering och processlogik kan 
verksamheter sätta upp 80% av kundresestrukturen på plats”. R5 menar att automatisering 
är en hygienfaktor att överhuvudtaget ha fokus på kund.  

Teori 

Automatisering tillämpas för att digitalisera analoga eller svårhanterliga steg under 
kundresan (Edelman & Singer, 2015). Svårskötta back-end processer kan förenklas i och med 
automatisering (Edelman & Singer, 2015). Företag har börjat implementera plattformar för 
att delvis automatisera kundresor (Edelman & Singer, 2015). 

8. Helhetssyn 
• Avbrottsfritt 
• Kartläggning av pain points 
• CRM-system 

Utsagor 

R1 "Helheten attraherar kunden", "inget avbrott mellan online och off-line", ”du kan inte få 
ett budskap via mejl och ett annat via Social, ett tredje via hemsidan”. 

R1 "I CRM-systemet inom Bolaget har vi helhetsbilden". 

R1 ”Basen i kundresan är den generella kommunikationen som följer med dig hela tiden 
genom din livscykel som anpassar sig beroende på". 

R2 nämner att bolaget använder ”consumer mapping” med vars hjälp bolaget kartlägger pain 
points – ”det är ett event i kundresan som kunden har i regel negativ erfarenhet av”. 

R1 ”CRM-databas för att skräddarsy kommunikation”. 
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R2 anser att det är viktigt att ”företaget i sin helhet sluter upp bakom en 
verklighetsbeskrivning som framkommer i en consumer journey”. 

Teori 

Kundresekartor syftar till kartläggning av kundresor och utförs med fokus på köpprocesser 
och försäljningskanaler samt på att identifiera faktorer som på olika sätt inverkar på 
händelseförloppet inom kontaktpunkter (Stein & Ramaseshan, 2016). Det är viktigt att 
samspelet skildrar verkligheten och visar vad konsumenter faktiskt gör och inte vad företag 
föreställer att de gör (Wolny & Charoensuksai, 2014). 

Tabell 3 - Positiva faktorer 

 


