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Förord 

Vi vill inleda denna uppsats med att tacka de personer som varit med och hjälpt oss i denna 

process. 

 

Vi vill tacka det företag som legat till grunden för vår undersökning, men även rikta ett 

särskilt tack till den person på företaget som ställt upp på intervjuer och delat med sig av 

underlag till undersökningen. Utan dessa intervjuer hade arbetet inte varit genomförbart, så vi 

är väldigt tacksamma för medverkandet. 

 

Några andra som vi vill tacka är alla författare till den tidigare forskning som vi använt oss av 

i uppsatsen, samt våra vänner och familjer för deras stöttning under arbetets gång. 

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till vår handledare Anders Wrenne som varit med och hjälp oss 

och guidat oss i rätt riktning under kandidatuppsatsens stundtals snåriga stig.  

 

TACK! 

 

Fredrik Thurén                                Johanna Grönvik                             Rebecca von Knorring 
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Sammanfattning 
 
Titel: Hur och varför förändras kundvården hos ett företag som gått från produktförsäljning 

till att sälja tjänster i prenumerationsform? -En studie av ett svenskt SaaS-företag 

 

Författare: Fredrik Thurén, Johanna Grönvik och Rebecca von Knorring 

 

Handledare: Anders Wrenne 

 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att ge ett bidrag till forskningen gällande hur olika aspekter 

av kundvård kan komma att förändras, samt varför dessa förändras, hos ett företag som gått 

från en varudominerande logik till en tjänstedominerande logik.  

 

Metod: För att svara på uppsatsens frågeställning och uppfylla dess syfte har vi valt att 

genomföra en studie med kvalitativ forskningsstrategi. Tillvägagångssättet för att genomföra 

undersökningen kommer vara semi-strukturerade intervjuer. 

 

Resultat och slutsats: Företaget har definitivt ökat sitt kundfokus och jobbar idag, med större 

fokus på god service och en slags proaktiv kundvård, tillsammans med kunden i syfte att 

hjälpa kunden att vara mer framgångsrik. Det ökade fokuset på kundvård och på att behålla 

kunden är en effekt utav affärsmodellens intäktsströmmar där intäkterna nu måste förtjänas 

varje dag. 

 

Nyckelord: varudominant logik, tjänstedominant logik, SaaS (Subscription-as-a-Service), 

molnteknik, customer lifetime value, customer relationship management  
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Abstract 
 
Title: Hur och varför förändras kundvården hos ett företag som gått från produktförsäljning 

till att sälja tjänster i prenumerationsform? -En studie av ett svenskt SaaS-företag 

 

Authors: Fredrik Thurén, Johanna Grönvik and Rebecca von Knorring 

 

Supervisor: Anders Wrenne 

 

Institution: School of Management, Blekinge Institute of Technology  

 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits  

 

Purpose: The purpose of this paper is to contribute to research on how different aspects of 

customer care can change, and why they change, from a company that has gone from a goods-

dominant logic to a service-dominant logic. 

 

Method: To answer the problem, and to fulfill the purpose of this paper, we have chosen to 

carry out a study with qualitative research strategy. The approach taken to carry out the 

survey will be semi-structured interviews. 

 

Result and conclusion: The company has definitely increased its customer focus and works 

today, with greater focus on good service and a sort of proactive customer care, together with 

the customer in order to help the customer to be more successful. The increased focus on 

customer care and retaining the customer is an effect of the revenue stream of the business 

model, where revenue must now be earned every day. 

 

Key words: goods-dominant logic, service-dominant logic, SaaS (Subscription-as-a-Service), 

cloud service, customer lifetime value, customer relationship management  
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1 Inledning 

I detta inledande avsnitt presenterar vi en bakgrund till det valda ämnet och varför vi valt att 

skriva om det ämnet. Presentationen leder sedan genom problemdiskussionen fram till själva 

problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Avslutningsvis tar vi upp uppsatsens 

avgränsningar samt struktur. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Tjänster är något som blivit allt viktigare i dagens samhälle. Fler och fler företag lägger större 

vikt vid att tillhandahålla god service för att skapa värde för sina kunder. De senaste 

årtiondena har flera ledande företag, såväl som forskare och konsulter, förespråkat behovet av 

att lägga om fokus från producering av produkter till ett mer tjänsteinriktat tänk (Vargo & 

Lusch 2008). Den största anledningen till denna omdirigering av fokus är att marknaden gått 

från att vara en tillverkningsekonomi till att bli en tjänsteekonomi, vilket innebär att det idag 

sker ett större utbyte av tjänster än av varor (Vargo & Lusch 2008). Både forskare och utövare 

menar att ett företags konkurrensfördelar kan förbättras genom god service och att 

konkurrensfördelar i sin tur påverkar prestationen hos företaget (Karmarkar 2004). Enligt 

Lusch, Vargo & O’Brien (2007) handlar effektiv konkurrens genom service om hur en 

verksamhet ser och bemöter både sig själva och marknaden genom en så kallad 

tjänstedominant logik (service-dominant logic, förkortat SDL).  

  

Det huvudsakliga temat för SDL är att kunskap och kompetenser är de viktigaste drivkrafterna 

för att företag på ett framgångsrikt sätt skall kunna konkurrera genom service och värdet 

skapas först vid utbyte med kund (Lusch, Vargo & O’Brien 2007). Motsatsen till 

tjänstedominant logik kallas för varudominant logik (goods-dominant logic, förkortat GDL). 

För denna logik är antalet sålda produkter det mest centrala och värdet skapas i själva 

tillverkningen av varorna, avskilt från kunden (Vargo & Lusch 2008). Tanken att service kan 

öka ett företags konkurrensfördelar härstammar från GDL, men skillnaden är att GDL ser 

service som en produkt eller ett verktyg för att maximera värdet av övriga varor, medan SDL 

ser service som en fristående variabel och primärt fokus för utbyte (Lusch, Vargo & O’Brien 

2007). Sedan 1960-talet har marknaden sakta men säkert skiftat från GDL till SDL, vilket 

innebär att fokus skiftat från varor till tjänster (Lusch, Vargo & O’Brien 2007). I och med 
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denna omställning krävs det även en förändring i synen på resurser, värdeskapande och 

konkurrens (Lusch, Vargo & O’Brien 2007).  SDL ser kunden som en operativ resurs som 

kan hjälpa företaget att skapa värde genom samarbete, till exempel genom kommunikation, 

användning och i sociala sammanhang (Lusch, Vargo & O’Brien 2007). Konkurrens handlar 

således om hur pass framgångsrikt ett företag använder sina kompetenser för att möta 

kundernas behov, med andra ord vikten av god kundvård (Lusch, Vargo & O’Brien 2007).  

  

På en konkurrensutsatt marknad är skapandet och upprätthållandet av lyckade kundrelationer 

nödvändigt för ett företags långsiktiga överlevnad (Chang 2007). Själva tanken om att sätta 

kunderna i centrum är dock inget nytt. Levitt (1960) hävdade tidigt att företag fokuserar allt 

för mycket på själva produktionsprocessen istället för kundnöjdhet. Han menade att ledningen 

i första hand bör identifiera hur företaget kan leverera nöjda kunder, för att sedan skapa 

processer för möjliggörande och slutligen fastställa vilka resurser som krävs. Sedan dess har 

det växt fram en hel del olika modeller för kundvård. CRM, vilket är en förkortning för 

Customer Relationship Management, är en kombination av marknadsföring, arbetsprocesser 

och teknologi som gör det möjligt för ett företag att hantera sina kundrelationer på ett effektivt 

sätt (Chang 2007). Genom ett lyckat CRM-system kan företaget bättre förstå sina kunders 

behov, vilket i sin tur bidrar till förbättrade kundrelationer, ökad kundnöjdhet samt ökad 

kundlojalitet (Chang 2007).  

 

Att sälja tjänster i prenumerationsform har blivit allt populärare. En stor del av tjänsterna säljs 

via internet, som har blivit en del av vardagen för de allra flesta. Internet har därmed också 

blivit en viktig kanal för företag att nå sina kunder genom (Moe & Fader 2004 se Horng 

2012). Software-as-a-Service (förkortat SaaS) är ett exempel på en modell där den 

tjänstedominanta logiken är gällande och försäljning sker över internet. Modellen innebär att 

programvara levereras som en tjänst över internet och har snabbt blivit en viktig modell för 

leverans av mjukvara för företag (Benlian, Koufaris & Hess 2011). Det traditionella sättet att 

sälja mjukvara har varit genom licensensförsäljning där mjukvaran installeras lokalt hos kund 

tillsammans med supportavtal.  SaaS är en molnbaserad modell, vilket innebär att kunderna 

kopplar upp sig mot ”molnet”  och gemensamt delar på de applikationer som laddas upp där 

(Almorsy, Grundy & Ibrahim 2014). Istället för att köpa en mjukvarulicens direkt så 

prenumererar kunderna istället på tjänsten, ofta månadsvis eller årsvis (Almorsy, Grundy & 

Ibrahim 2014). För SaaS-företag är det viktigt att kunna beräkna det framtida beteendet hos 
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kunderna, för att exempelvis minska risken för bortfall (Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). 

Customer Lifetime Value (CLV) och Churn Rate (andel bortfall) är exempel på viktiga mått 

för SaaS-företag. CLV brukar oftast definieras som det beräknade nuvärdet av de framtida 

intäkterna från en given kund, minus de beräknade framtida kostnaderna för att locka, sälja 

och tjäna samma kund (Jain & Singh 2002 se Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). Denna 

modell har särskilt stor betydelse för företag där kunden är styrd av kontrakt, som till exempel 

SaaS-företag. 

 

Molntekniken i sig innebär en hel del fördelar i form av bland annat reducerade IT-kostnader, 

operativ anpassbarhet, snabbare uppgradering och smidigare implementering (Benlian, 

Koufaris & Hess 2011), men även nackdelar i form av bland annat oro när det gäller 

säkerheten i molnet (Almorsy, Grundy & Ibrahim 2014) och bristande kvalité på service 

(Benlian, Koufaris & Hess 2011). Detta ställer i sin tur höga krav på företagen och dess 

kundvård. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den snabba tillväxten av elektronisk handel (handel över internet) medför ökade krav på 

service och dess kvalité, vilket i sin tur är absolut nödvändigt för företagets överlevnad 

(Swaid & Wigand 2009). Att kunderna fått mer fokus är som sagt ett faktum och övergången 

till en tjänstedominerande logik är ett av bevisen på detta. Det finns dock de som menar på att 

SDL inte är tillräckligt. Heinonen et al. (2010) anser att SDL inte fokuserar tillräckligt på 

kunden, utan snarare baseras på en mer verksamhetsbaserad synvinkel där man ser kunden 

som en anställd och inte som en partner för samarbete. De anser att kunden bör sättas mer i 

centrum istället för själva tjänsten för att förbättra kundupplevelsen.   

 

För e-handel finns det en viss utmaning för företagen när det gäller att få kunderna att 

frivilligt betala för en tjänst online, då många anser att denna typ av tjänster bör vara gratis 

(Horng 2012). Det som påvisats påverka kundernas köpavsikter är upplevd risk och uppfattad 

användarvänlighet, där mervärde, servicekvalitet och säkerhet är några av faktorerna (Horng 

2012). Omfattande forskning påvisar även att användartillfredställelse är ett av de viktigaste 

måtten för att IT-system skall lyckas i allmänhet (Chou & Chiang 2013). Det finns flera 

instrument för att mäta kundnöjdheten för IT-företag, till exempel SERVQUAL och Web-

Qual (Benlian, Koufaris & Hess 2011). Det har dock riktats kritik mot dessa typer av 
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instrument då de inte anses fånga upp de nya problem som uppstår i en miljö som är beroende 

av molntekniken (Benlian, Koufaris & Hess 2011). 

När det gäller nya affärsmodeller, som till exempel SaaS, är det avgörande att förstå de 

viktigaste drivkrafterna för kundtillfredsställelse redan från början, då det är starkt förknippat 

med huruvida kunderna stannar kvar och återanvänder tjänsten (Chou & Chiang 2013). Trots 

detta är förståelsen om kundnöjdhet för SaaS-företag fortfarande i sitt tidiga stadie och studier 

visar att kundnöjdheten för SaaS-företag är låg samt att arbetet för att motverka detta inte är 

effektivt nog, vilket hämmar möjligheterna att fullständigt kunna utnyttja fördelarna med 

SaaS (Chou & Chiang 2013). För att SaaS skall kunna växa måste kunderna uppfatta tjänsten 

som ett mer effektivt alternativ än traditionella mjukvarutjänster, vilket innebär att 

servicekvaliteten är avgörande (Benlian, Koufaris & Hess 2011). Tidigare studier har visat att 

de tre största anledningarna till att kunder avbryter användandet av SaaS är ouppfyllda 

tekniska krav, säkerhetsproblem och lågkvalitativ kundsupport (Benlian, Koufaris & Hess 

2011). Chou & Chiang (2013) tillägger även brist på flexibilitet gällande avtalsmässiga eller 

funktionella aspekter till listan över anledningar. 

 

Framväxten av SaaS och molntekniken har som sagt infört nya krav gällande servicekvalitet 

och kundvård. Datasäkerhet och tillgänglighet till service blir extra viktigt, men själva 

flexibiliteten med SaaS är också en viktig aspekt med tanke på att kunderna lätt kan byta 

leverantör av tjänster då de själva inte behöver installera mjukvara utan använder sig av 

molnet (Benlian, Koufaris & Hess 2011). Det faktum att det är enkelt för SaaS-kunder att byta 

leverantör gör att deras förhandlingskraft är högre jämfört med kunder som använder sig av 

andra mjukvarumodeller, vilket i sin tur leder till att SaaS-företagen måste jobba extra hårt 

gällande servicen för att bortfallet av kunderna ska hållas på låga nivåer (Benlian, Koufaris & 

Hess 2011). 

 

För att SaaS ska accepteras och nå fortsatt framgång krävs det att företagen skiftar fokus till 

alla aspekter av servicekvalitet, det vill säga allt som inträffar före, under och efter leverans av 

en tjänst (Benlian, Koufaris & Hess 2011). För att leverera service av högsta standard måste 

företagsledare sätta sig in i hur kunder upplever och bedömer värdet av SaaS-tjänster, annars 

går det inte att utreda vilka områden som är i behov av förbättring (Benlian, Koufaris & Hess 

2011). Att arbeta med kundvård får därför en central betydelse.  
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1.3 Problemformulering 

Faktumet att fokus skiftat från en varudominant logik till en tjänstedominant logik, samt att 

SaaS-företagen idag upplever svårigheter med att tillfredsställa sina kunder genom sina 

tjänster, gör att vi anser det intressant att undersöka hur och varför kundvården har förändrats 

hos ett marknadsledande företag som gått från att sälja licenser och lokalt installerad 

mjukvara hos kund, till att sälja mjukvara i prenumerationsform genom molnteknik. Detta 

leder fram till vår problemformulering:  

 
 Hur och varför förändras kundvården hos ett företag som gått från produktförsäljning 

till att sälja tjänster i prenumerationsform? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att ge ett bidrag till forskningen gällande hur olika aspekter av 

kundvård kan komma att förändras, samt varför dessa förändras, hos ett företag som gått från 

en varudominerande logik (GDL) till en tjänstedominerande logik (SDL), då underlag för 

detta saknas i dagsläget.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen började med en inledning till ämnet. Därefter beskriver vi den metod vi använt för 

att genomföra vår undersökning av ovanstående problemformulering. Metodavsnittet 

efterföljs av att vi redovisar de teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp inom ämnet 

som vi valt för vår uppsats. Därefter kommer vi att redovisa det resultat vi fått av vår 

undersökning, för att sedan analysera och diskutera detta resultat. Vi avslutar uppsatsen med 

en slutsats och redovisar sedan de referenser vi använt under arbetets gång. 

 
Figur 1. Uppsatsens disposition. 
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2 Metod   

I det här avsnittet presenterar vi vilken metod som har använts för att svara på uppsatsens 

frågeställningar.  Först presenteras valet av studieansats med tillhörande uppsatsdesign och 

vilken forskningsstrategi som är vald, för att sedan redovisa hur vi har samlat in data till 

analysen. Därefter diskuterar vi studiens tillförlitlighet genom dess delar, nämligen 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Slutligen håller vi en diskussion om vilka etiska 

principer vi har iakttagit i vår uppsats.   

 

 

2.1 Val av studieansats 

Valet av ämne till denna uppsats baserar sig på ett intresse som har byggts upp under 

studiernas gång. När vi undersökte ämnet närmare stod det klart att vår uppfattning om att det 

saknas information om hur och varför kundvården förändras i ett skifte från 

produktionsförsäljning till prenumerationsförsäljning av en tjänst stämde. Vi behövde därför 

hitta ett företag att undersöka som hade genomgått just denna förändring. En av deltagarna i 

gruppen hade genom en nyfunnen kontakt blivit inbjuden till ett event där kontakt kunde 

knytas med det företag som sedan kom att bli uppsatsens undersökningsobjekt. Studien 

kommer att avse endast ett företag då det är få företag som gjort övergången från 

varudominant logik till tjänstedominant logik. Företaget som studien baseras på är 

marknadsledande och vi gavs möjligheten att hålla intervjuer med företagets CFO och 

företagets Vice President Financial Planning and Analysis som har två huvuduppgifter, 

Finance & Accounting och Business Control. I slutändan kunde tyvärr inte företagets CFO 

delta i intervjuerna men eftersom Vice President Financial Planning and Analysis har god 

insikt i större delen av företagets operationella verksamhet fick vi tillgång till mycket 

information. 

 
2.1.1 Studiedesign 

Vi har valt att göra en studie av ett företag som har gått från att sälja lokalt installerad 

mjukvara i produktform med tillhörande supportavtal till att sälja samma mjukvara som en 

SaaS-tjänst på prenumerationsbasis. För att söka svaret på uppsatsens frågeställning är 

studiens metoddesign inspirerad av fallstudier. En fallstudie rymmer enligt Bryman (2002) en 

detaljerad och ingående studie av ett enda fall, vilket har varit ambitionen för vår studie. Den 
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vanligaste betydelsen för ett ” fall”  är enligt Bryman (2002) förknippad med en fallstudie av 

en viss plats, organisation eller situation. I den här studien ligger fokus på att undersöka den 

specifika situation som företaget genomgått vid skiftet mellan en renodlad produktförsäljning 

till en försäljning av samma produkt i tjänsteform.  

 

2.1.2 Forskningsstrategi 

För att undersöka uppsatsens frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ 

forskningsstrategi. Anledningen till att vi har valt just den kvalitativa forskningsstrategin är i 

första hand för att kunna besvara uppsatsens frågeställning mer grundligt och för att få en 

djupare förståelse för hur företagets organisatoriska skifte har påverkat företagets kundvård 

(Bryman 2002). Metoden som vi har valt att tillämpa för datainsamlingen från företaget är 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med stort utrymme för följdfrågor, företagets 

årsredovisning före och efter skiftet, företagets egen hemsida samt erhållna interna dokument 

där företagets resa och strategi beskrivs. I kvalitativa studier kan det, enligt Bryman (2002), 

vara bra att inte vara för strukturerad eftersom risken finns att man inte får svar utifrån den 

sociala verklighet människorna man undersöker lever i. Har man ett fullständigt strukturerat 

ingångssätt riskerar man att använda en felaktig eller olämplig referensram när man ska 

försöka förstå människor. Vi ville även lägga fokus på vad den intervjuade berättade och ge 

utrymme för att få fram det som denne ansåg vara viktigt.  

  

2.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna som har genomförts av företaget har följt en tematiserad intervjuguide (Bryman 

2002) där vi har haft stor flexibilitet för att kunna ställa nödvändiga följdfrågor. Utformningen 

av teman och frågor i intervjuguiden har grundats på uppsatsens syfte och frågeställning men 

vi har lämnat stort utrymme för respondenten att ta upp teman som denne anser vara viktigt 

för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställning. De huvudteman som vi har valt att 

utforma frågor kring är kundvård och säkerhet. Temat kundvård handlar till stor del om vad 

CRM betyder och har för betydelse för företaget i stort, både innan och efter företagets 

organisatoriska förändring, samt hur kundvården har förändrats efter övergången och 

effekterna av dessa ändringar. Frågor i detta tema ger oss även en bild av vad företaget tycker 

är extra betydelsefullt inför och under en förändring av detta slag. Frågor i temat säkerhet 

handlar om företagets syn på säkerhetsproblematiken för SaaS-företag och kundens behov vid 

en molnbaserad tjänst. Enligt den teori och tidigare forskning som vi använt oss av under 
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arbetet med denna studie stod det klart för oss att det är ett vanligt problem med säkerhet för 

molnbaserade företag. Med det underlaget som grund ville vi undersöka hur företaget har tagit 

hänsyn till detta i utformandet av företagets kundvård. Under intervjuernas gång visade det 

sig att företagets Vice President Financial Planning and Analysis inte hade samma uppfattning 

om de säkerhetsproblem som vi förutspått vilket medförde att intervjuerna styrdes mot annat 

håll.  

 

Respondenten fick själv föreslå en plats att genomföra intervjuerna på och då bestämdes att 

den första intervjun hölls i ett konferensrum i företagets lokaler, medan den andra intervjun 

hölls över telefon. För att dokumentera intervjuerna har vi använt oss av två digitala 

inspelningskällor, delvis för att underlätta ljudupptagningen men även för att gardera oss mot 

eventuella tekniska fel. Att spela in intervjuerna var det bästa alternativet eftersom att vi vid 

intervjutillfället ville vara fullt uppmärksamma på det som respondenten sa och inte 

distraheras av att behöva föra anteckningar. En annan anledning var också för att förbättra 

chanserna till att kunna genomföra en noggrann analys (Bryman 2002).  

   

Kvantitativ forskning tolkas enligt Bryman (2002) ibland som ett synsätt inom 

samhällsvetenskapen där man inte samlar in eller genererar kvantitativa data. Men många som 

skriver om kvalitativ forskning ställer sig kritiska till detta synsätt, eftersom det som gör 

forskningen kvalitativ inte enbart handlar om en frånvaro av siffror. I det här arbetet har vi 

därför valt att inkludera intressanta nyckeltal som vi har fått från företaget före respektive 

efter förändringen från att sälja produkter till tjänster på prenumerationsbasis. Dessa nyckeltal 

har vi valt att ta med i undersökningen för att kunna genomföra en djupare analys av fallet och 

för att se om företagets nyckeltal inom kundvård stämmer överens med företagets uppfattade 

förändringar. Dessa nyckeltal har vi fått tillgång till genom interna dokument som vi har fått 

ta del av.  

  

När all data var insamlad genom intervjuer och genomgångar av dokument valde vi att 

transkribera intervjuerna, för att sedan plocka ut det som vi ansåg var intressant för att kunna 

besvara uppsatsens frågeställning och presentera detta under kapitel 4 Resultat. Vi har även 

valt att inkludera intervjuguiden i en bilaga. 
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2.3 Metodkritik  

Den vanligaste kritiken som riktas mot kvalitativ forskningsstrategi är enligt Bryman (2002) 

att denna typ av forskning är för subjektiv och impressionistisk. Det betyder att dessa kritiker 

anser att resultaten från kvalitativ forskning i allt för stor utsträckning grundar sig på 

forskarens osystematiska uppfattningar. Resultaten behöver alltså inte vara det som egentligen 

var intressant och viktigt från undersökningen utan det är det som den aktuella forskaren i 

fråga anser vara intressant och betydelsefullt. Där är även vanligt att kvantitativa forskare 

ifrågasätter kvalitativ forskning på grund av att det finns svårigheter med att kunna upprepa 

samma undersökning flera gånger när man använder sig av kvalitativ forskningsstrategi. Det 

finns även kritik som handlar om att det finns brister i transparensen i hur en kvalitativ 

forskning planerades, genomfördes och analyserades.   

  

2.3.1 Reliabilitet, validitet och generalisering  

Studien som är gjord i denna uppsats är gjord på endast ett företag på grund av svårigheterna 

med att hitta fler företag som har gjort övergången från produktförsäljning till 

tjänsteförsäljning på prenumerationsbasis. På grund av att det empiriska underlaget som är 

insamlat till undersökningen endast kommer från ett företag skulle det vara svårt att inte 

ifrågasätta den externa validiteten och generaliserbarheten. Man kan också ställa sig frågande 

över hur ett enda fall kan ses som representativt för denna process eller om det över huvud 

taget går att tillämpa resultatet på andra fall. Eftersom studien i den här uppsatsen har 

inspirerats av fallstudier och på grund av den problematik som vi upplevt med att hitta fler 

företag, har vi därför istället fokuserat på att bidra med information istället för att hitta ett 

typfall som kan appliceras på andra fall. 

     

2.4 Etiska ställningstaganden  

Vi har inför användandet av semi-strukturerade intervjuer som metod noga övervägt vårt 

tillvägagångsätt i genomförandet av intervjuer för att metoden skall tillgodose vedertagna 

etiska normer. Med detta menas att vi har utgått från de fyra viktigaste etiska aspekterna 

(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2005):  
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1. Samtyckeskravet: Innebär att respondenter har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Respondenter i studien har också rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

arbetets gång utan att detta medför några som helst negativa följder för denna.  

2. Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om personerna som deltar i undersökningen 

lagras och avrapporteras på ett säkert sätt. Det innebär att det råder anonymitet, så att 

det inte kan identifieras av utomstående människor.  

3. Nyttjandekravet: Att information som samlats in enbart kommer att användas i 

forskningsändamål och inte kommer att användas till kommersiella syften.  

4. Informationskravet: Innebär att de medverkande i studien känner till uppsatsens 

syfte och vinkling samt att de känner till hur informationen kommer att användas.  

 

För att uppnå dessa fyra huvudkrav i vår studie har vi redan i den första kontakten med 

företaget klargjort vad vår studies syfte är, vad det innebär att delta (vilket i detta fall är att 

genomföra ett par intervjuer), att deltagande är frivilligt och att möjligheten att avbryta sin 

medverkan finns under hela studiens gång. Vid intervjutillfällena har vi frågat om lov att få 

spela in samtalet och klargjort att informationen som samlas in endast är till för att användas i 

denna studie. Respondenten har blivit informerad om att det råder full anonymitet och att 

känslig information inte kommer att föras vidare. Att tydligt kommunicera ut dessa 

grundläggande krav var en viktig grund för oss innan intervjuerna inleddes (Gustafsson, 

Hermerén & Petersson 2005).   

   

2.5 Litteratursökning  

När vi har sökt efter information till uppsatsen har vi använt oss av de elektroniska 

databaserna Summon och Google Scholar. De sökord som har använts är ”SaaS”, ”CRM”, 

”subscription” , ”subscription business model” , ”customer lifetime value”, ”service 

companies”, ”customer value”  och ”churn” . Sökorden har använts i kombination med 

varandra.  
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3 Teoretisk referensram  

I det här avsnittet ger vi läsaren en beskrivning över de teoretiska utgångspunkter vi valt att 

arbeta utifrån i vår uppsats. Vi avslutar avsnittet med att sammanfatta teorierna och förklara 

förhållandet mellan dem, så att läsaren på ett enklare sätt kan förstå hur de kommer att 

implementeras i arbetet. 

 

 
3.1 Struktureringsteori  

Olika sociala strukturer i samhället behöver nödvändigtvis inte vara förutbestämt redan från 

början utan kan påverkas av miljön runtomkring, vilket är grunden till Giddens (1984) 

struktureringsteori. Han menar att struktur och makthavande organ är en ömsesidigt 

grundläggande dualitet och att sociala fenomen beror på båda dessa faktorer. Han delar även 

upp struktur i tre dimensioner: betydelse, dominans och legitimitet. Betydelse syftar till att 

förstå en individs roll, dominans syftar till att förstå vilken makt denna individ besitter och 

legitimitet syftar till att definiera olika normer i olika sammanhang. Om olika individer eller 

grupper utmanar dessa normer kommer nya strukturer att bildas och detta sker dagligen 

genom socialt utövande. Betoningen på struktureringsteori ligger därför i samspelet mellan 

samhället och individen, och på utveckling snarare än mönster (Jones & Karsten 2008). 

  

Struktureringsteori används för att förstå olika sociala konstruktioner. Genom att förstå dessa 

konstruktioner och den ständiga utvecklingen av dem kan även kunskapen om värdeskapande 

utvecklas (Edvardsson, Tronvoll & Gruber 2011). Peñaloza & Venkatesh (2006 se 

Edvardsson, Tronvoll & Gruber 2011) menar att värde i sig är en social struktur och att det 

sker före, under och efter det att utbyte och användning äger rum. Samverkan för 

värdeskapande, vilket är den grundläggande idén för tjänstedominant logik, följer sociala 

strukturer och sker inom sociala system där kunder och företag antar särskilda roller 

(Edvardsson, Tronvoll & Gruber 2011). Både kunder och företag är involverade i bredare 

nätverk som har en särskild inverkan på dem och de kommer i sin tur även ha en inverkan på 

dessa nätverk, vilket bidrar till samverkan för värdeskapande (Edvardsson, Tronvoll & Gruber 

2011). Det är därför viktigt för företag att förstå sociala strukturer för att skapa 

konkurrenskraft. 
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3.2 Organisatoriskt beteende 

Organisatorisk beteende (organizational behaviour, förkortat OB) handlar om en organisations 

och dess anställdas ömsesidiga påverkan på varandra; organisationen påverkar de anställdas 

tankar, känslor och handlingar samtidigt som dessa tankar, känslor och handlingar påverkar 

hela organisationen (Brief & Weiss 2002). Syftet med OB är att förstå vad som påverkar olika 

beteenden för att i sin tur kunna förbättra olika aspekter i en organisation, som till exempel 

prestationer och ledarskap. 

  

Studier om vad som påverkar ett arbete började ta form redan på 1930-talet, men det var först 

under mitten av 1980-talet som forskare började undersöka kopplingen till anställdas humör 

och känslor, vilket har haft en bevisad effekt på anställdas arbetstillfredsställelse (Brief & 

Weiss 2002). Arbetstillfredsställelse har i sin tur haft en bevisad positiv effekt på anställdas 

engagemang och prestationer (Islam et al. 2014). 

  

Att leverera service av bästa kvalitet och se till att hålla kunderna nöjda har blivit absolut 

nödvändigt för företags överlevnad, speciellt för tjänsteföretag. Enligt Singh (2000 se Islam et 

al. 2014) har anställdas engagemang en positiv inverkan på servicekvalitet, då det är svårt för 

oengagerade medarbetare att leverera bra service. Att förbättra anställdas engagemang har 

därför blivit allt viktigare för Human Resources (HR) då det har direkta positiva effekter för 

företaget (Islam et al. 2014).  

  

Organizational learning culture (förkortat OLC) är ett koncept inom OB som skapats för att 

hjälpa en organisation att ständigt förbättra sig genom att lära sig anpassa sig till nya miljöer 

(Cunningham & Gerrard 2000 se Islam et al. 2014). Det är viktigt för företag att vara 

transformativa och kunna anpassa sig efter förändringar, då lärande inte bara förbättrar 

anställdas utan hela organisationens prestation (Islam et al. 2014). Tidigare forskning har 

dessutom bevisat att OLC har en positiv påverkan på anställdas tillfredsställelse samt 

engagemang, vilket i sin sur påverkar servicekvaliteten och kundnöjdheten (Islam et al. 2014).  

 

3.3 Institutionell logik 

Institutionell logik (Institutional logic) är socialt konstruerade antaganden, övertygelser och 

regler inbäddade i traditioner som påverkar olika aktörers beteenden (Thornton & Ocasio 
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1999). Denna logik kan användas på två sätt för att förstå sig på förändringar: det första är att 

förändring härrör från olika aktörers inverkan, det andra är att förändring beror på konflikter 

som uppstår när konkurrerande institutionella logiker tvingas samarbeta (Thornton & Ocasio 

1999). 

 

Vargo & Lusch (2008) menar att varudominant logik (goods-dominant logic) och 

tjänstedominant logik (service-dominant logic) är två typer av konkurrerande institutionell 

logik för värdeskapande.  

  
3.3.1 Varudominant och tjänstedominant logik 

Precis som det låter så är det centrala för varudominant logik (goods-dominant logic, förkortat 

GDL) själva produkten, vilket kan vara både en materiell produkt (en vara) eller en 

immateriell produkt (en tjänst) (Vargo & Lusch 2008). För GDL ligger själva fokus på antalet 

sålda produkter och värdeskapandet sker under tillverkningen, vilket innebär att värdet enbart 

styrs av företaget och påverkas inte av kunden överhuvudtaget (Vargo & Lusch 2008).  

Sedan mitten av 1900-talet har marknaden skiftat från denna logik till den tjänstedominanta 

logiken (Lusch, Vargo & O’Brien 2007). Denna förändring har skett på grund av konflikter 

som uppstått när två olika logiker börjar konkurrera (Vargo & Lusch 2008). För den 

tjänstedominanta logiken (service-dominant logic, förkortat SDL) ligger fokus på service, där 

själva kärnan är att kunskap och kompetenser är de viktigaste drivkrafterna för framgång 

(Lusch, Vargo & O’Brien 2007). Den viktigaste skillnaden mellan dessa två logiker är att 

GDL ser service som en produkt, medan SDL ser service som en tillämpning av kompetenser 

till förmån för en annan part (Vargo & Lusch 2008). För SDL sker värdeskapande först vid 

utbyte med kunden och på så vis har kunden en stor påverkan på värdet, till skillnad från GDL 

där kunden inte påverkar värdet alls.  

 

Enligt Skålén och Edvardsson (2016) finns det sex huvudsakliga skillnader mellan GDL och 

SDL: 

1. GDL ser värde som något som skapas i tillverkningsprocessen, medan SDL ser värde 

som något som skapas i samarbete med kunderna. 

2. GDL fokuserar på materiella tillgångar (till exempel naturresurser), medan SDL 

fokuserar på immateriella tillgångar (till exempel kunskap och kompetenser). 
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3. GDL har standardiserade produkter, medan SDL erbjuder diversifierande tjänster som 

anpassas efter kunderna. 

4. GDL fokuserar på att förankra värdet i produkterna, medan SDL fokuserar på att få 

kunderna att förstå värde genom integrering av resurser som företaget tillhandahåller. 

5. GDL anser att anställda tillförser värde i produktionsprocessen, medan SDL anser att 

anställda skapar värde tillsammans med kunderna. 

6. GDL anser att ledningen bör kontrollera de anställda, medan SDL anser att ledningen 

bör uppmuntra dem till att använda sina kompetenser. 

 
3.4 Kundvård 

Kundvård är något som har väldigt stor betydelse för företagen idag, då konkurrensen på 

marknaden ställer ökade krav. Kundvård handlar i stora drag om att sätta kunden i centrum 

och tänka på dennes bästa (Lindblom & Jonsson 1992). Det är helt enkelt alla aktiviteter inom 

ett företag som kan tänkas underhålla och stärka nöjdheten hos kunderna. 

  

Att kundvård är viktigt är det ingen tvekan om. Att skaffa nya kunder kostar mer än att 

behålla redan befintliga kunder, vilket innebär att kundvård är lönsamt för företaget 

(Lindblom & Jonsson 1992). Att lyssna till kundernas åsikter och ta till sig av deras 

synpunkter fungerar som underlag till att förbättra kundvården.  

 
3.5 Servicekvalitet 

De flesta människor använder sig dagligen av någon typ av tjänst, till exempel hos frisören, på 

restaurangen, på bussen till jobbet, på banken eller diverse onlinetjänster. Tjänster blir allt 

populärare och idag sker ett större utbyte av tjänster än av varor (Vargo & Lusch 2008). 

Konkurrensen mellan olika tjänster medför att kravet på servicekvalitet ökar. Lärande inom en 

organisation har visat sig ha en positiv inverkan på anställdas tillfredställelse och 

engagemang, vilket i sin tur visat sig ha en positiv inverkan på servicekvalitet och 

kundnöjdhet (Islam et al. 2014). Karmarkar (2004) menar även att ett företags 

konkurrensfördelar kan förbättras genom god service, samt att konkurrensfördelar i sin tur 

påverkar prestationen hos hela företaget. 

Grönroos (1984) definierar service som något immateriellt och något som erfordrar hög 

kundinvolvering i konsumtionsprocessen, samt som en aktivitet där produktion och 
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konsumtion sker samtidigt. Synen på god service är i många fall individuellt; det som 

tillfredsställer en kund kanske inte alls tillfredsställer en annan. Att kunden får mer än vad 

han/hon förväntat sig är dock en vedertagen definition av god service (Granström 2002). 

Grönroos (1984) delar upp den totala kundupplevda servicekvaliteten i två delar; den tekniska 

kvaliteten och den funktionella kvaliteten. Den tekniska kvaliteten handlar om vad kunden får 

ut genom samverkan med företaget och värderas objektivt av kunden. Detta kan till exempel 

vara ett banklån eller maten på en restaurang. Den funktionella kvaliteten handlar om hur 

kunden upplever tjänsten, det vill säga själva prestandan av tjänsten. Det kan till exempel vara 

hur den bankanställde bemöter kunden eller hur snabbt maten kommer ut på restaurangen. 

Vidare menar Grönroos (2004) att det finns sju kriterier av större betydelse för god 

servicekvalitet: 

1. Professionalism och skicklighet: Kunden anser att personalen har den kunskap som 

krävs för att lösa ett problem. 

2. Attityd och beteende: Kunden anser att han/hon blir bra bemött. 

3. Tillgänglighet och flexibilitet: Företaget är lätt att nå och anpassar sig efter kunden. 

4. Tillförlitlighet och pålitlighet: Kunden kan lita på företaget och på att löften hålls. 

5. Rättelse: Anställda anstränger sig för att rätta till fel eller lösa problem. 

6. Tjänstelandskapet: Kunden upplever en bra miljö kring tjänsten och företaget. 

7. Rykte och trovärdighet: Bra prestationer, valuta för pengarna och goda värderingar. 

 

3.6 Kundvärde 

Kundvärde är skillnaden mellan kundens vinning av produkten eller tjänsten och de 

uppoffringar som kunden upplever uttryckt i dennes förväntningar. Med de teorier som vi 

tidigare har presenterat i kapitlet så råder det inga tvivel om att forskare anser att kundvärde är 

av högsta relevans för företag och konsumenter. Lovelock et al. (1999) menar att även om 

kärntjänsten i sig är väl anpassad till att skapa värde för kunden så finns det enkla 

tilläggstjänster som företaget kan erbjuda sina kunder för att öka kundvärdet ytterligare. De 

tilläggstjänster som Lovelock et al. (1999) anser är viktiga är uppdelade i åtta kluster: 
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1. Information: En del för att uppnå totalt kundvärde innebär att företaget klarar av att 

erbjuda kunden tillräckligt, men inte irriterande mycket, relevant information om 

företaget och dess tjänster.   

2. Ordertagande: När kunden väl har bestämt sig för att köpa en tjänst från ett företag är 

det viktigt att orderprocessen sker på ett tillfredsställande sätt, för att uppnå optimalt 

kundvärde. Denna process bör utföras på ett snabbt sätt där personalen är noggrann 

och artig.  

3. Fakturering: Fakturorna som når kunderna ska vara tydliga, korrekta och skickas på 

den utsatta tiden för att kunden ska uppleva hög kundnöjdhet. 

4. Betalning: Vid betalningstillfället förväntar sig kunden att det ska ske enkelt och för 

att det ska uppfyllas behövs en god service av de system som används samt snabb och 

smidig respons vid eventuella problem.  

5. Konsultation: Somliga kunder har ett behov av att få hjälp att välja den tjänst som 

passar dess behov bäst. Vid dessa tillfällen krävs det en dialog mellan företaget och 

kunden för att kunna skräddarsy servicen efter kundens önskemål. För att lyckas med 

det krävs det en flexibilitet och förståelse för varje kunds unika önskemål. 

6. Gästfrihet: Företag som lyckas med att skapa optimal kundnöjdhet har ofta varit 

noggranna med sin rekrytering av personal. De anställda ska behandla sina kunder 

som gäster och visa dem respekt och omtänksamhet, oavsett om kontakten sker ansikte 

mot ansikte, över telefon eller via mejl. 

7. Förvaring: Vid köp av tjänster hos ett företag uppstår det ofta ett behov för kunden att 

förvara sina ägodelar. Det kan vara parkering av bil, uppgifter om kunden eller 

personuppgifter. För att kunden ska få en tillfredsställd nöjdhet är det viktigt att 

företaget uppträder ansvarsfullt och tar hänsyn till kundens säkerhet.   

8. Undantag: Speciella efterfrågningar, problemlösningar, kompensation vid missnöje 

och klagomålshantering är tilläggstjänster som hamnar under denna kategori. Det är 

kompletterande tjänster som hamnar utanför ramen för det normala tjänsteerbjudandet.  

  

Dessa tilläggstjänster som Lovelock et al. (1999) tar upp kan anses som självklara, men det är 

element som de anser kan tillföra värde till kärntjänsten och på så vis uppnå optimalt 

kundvärde och de passar de flesta tjänsteföretag.  
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3.7 Customer Relationship Management (CRM) 

Kale (2014) menar att det tekniskt sett alltid har funnits ett flertal system (application 

software systems) som samlar all kontakt som företaget har med sina kunder. Det som skiljer 

Customer Relationship Management (CRM) i dag från förr är att företag äntligen kan 

behandla/tolka all konsumentinformation som relationer mellan företaget och kunden. 

Kundkontakt, förväntningar och transaktioner är inte längre bara register utan de 

sammankopplas och ses som en relation som företaget har till den unika kunden, vilket 

innebär att företagets management kan utnyttja den totala informationen genomgående i alla 

kundkanaler. Detta gör att företaget kan hantera sin kundkontakt mer effektivt och optimera 

det realiserade kundvärdet genom hela kundens livscykel.  

  

CRM kan definieras med ett holistiskt synssätt som ett tillvägagångssätt för företaget att 

attrahera och behålla kunder (Kale 2014). CRM går ut på att skapa ett kundcentrerat företag. 

För att lyckas med detta behövs framförallt två aspekter tas i beräkning: kundcentralisering 

(customer centricity) och kundkontakt (customer responsiveness). Tanken är att företagets alla 

aktiviteter ska bidra till att kunden skall vara villig att betala för produkten eller tjänsten som 

företaget säljer. Aktiviteter eller element i företagets processer som inte är värdeskapande för 

kunden ska i största möjliga mån undvikas i dagens internet-tid eftersom kunder ofta har ett 

stort antal alternativ att välja mellan. Detta motiverar företagen att fokusera på sina strategier, 

planer och ageranden mot kunden i stället för den traditionella fokuseringen på att skapa den 

bästa produkten eller tjänsten. För att citera Fred Reichheld: 

 
“ It is a question of transitioning from zero defects to zero defections.”  (Kale 2014 
s 3) 

 

Ett lyckat CRM uppfyller följande mål: 

 att ständigt attrahera nya kunder 

 öka kundinsikten och hantera denna intimitet 

 inventera kundbasen, behåll de vinstdrivande kunderna och fasa ut de icke-

vinstdrivande kunderna 

 etablera långtidsrelationer med befintliga kunder 

 öka kundens utgifter och vinst genom korsförsäljning och merförsäljning 
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Vikten av kundrelationer är enligt Kale (2014) baserad på den enkla fakta att det kan kosta 

fyra till sju gånger så mycket att ersätta en redan etablerad kund med en ny kund jämfört med 

att bibehålla den redan etablerade kunden. En väsentlig insikt för att lyckas med CRM är 

därför att kundrelationer inte endast handlar om siffror och information utan att all 

kundrelaterad information handlar i synnerhet om kundrelationer.  

 

 
 

Figur 2. Ramverk över kundrelationer. 

 

I en tid där kundfördelar som endast baseras på produktegenskaper eller påläggstjänster enkelt 

klickas bort av kunder är enligt Kale (2014) nyckeln till framgång att skapa långvariga, 

lönsamma relationer med värdefulla kunder. CRM har som målsättning att identifiera de 

kunder som är mest lönsamma för företaget och sedan optimera relationen med dessa kunder. 

Företag kan alltså skapa goda inkomster och vinster utan att öka kostnaderna för att attrahera 

nya kunder. Managementet behöver istället se till att de har den rätta produkten på det rätta 

stället, till det rätta priset, vid det rätta tillfället, i det rätta tillståndet och för den rätta kunden. 
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3.8 Customer Lifetime Value (CLV)  

Begreppet CLV av en kund eller kunder har blivit ett populärt forskningsämne under det 

senaste decenniet (Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). Särskilt inom marknadsföring 

(specifikt inom mikromarknadsföring och direktmarknadsföring) har det visat sig vara ett 

viktigt och användbart koncept. Det är tillgången till individuella kunddata som gjort att CLV 

historiskt sett har använts främst inom direktmarknadsföring, men i takt med att 

internetbaserad kommunikation ökat har dock många fler möjligheter uppstått. Detta har lett 

till ett signifikant, förnyat intresset för CLV bland marknadsföringsforskare (Jain & Singh 

2002 se Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). 

 

CLV brukar oftast definieras som det beräknade nuvärdet av de framtida intäkterna från en 

given kund, minus de beräknade framtida kostnaderna för att locka, sälja och tjäna samma 

kund (Jain & Singh 2002 se Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). Customer Equity (CE) är 

vanligen benämningen på alla kunders CLV aggregerat och det är i sin tur en allmänt 

vedertagen proxy för företagets värde (Gupta et al. 2006; Berger et al. 2006 se Heitz, Dettling 

& Ruckstuhl 2011). Detta gäller särskilt för företag som säljer tjänster där CE oftast utgör en 

mycket större del än övriga tillgångar i företaget (Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). 

Begreppen CLV och CE har använts främst som stöd i lösandet av olika management-frågor 

så som till exempel fördelning av marknadsföringskostnader, förstå sambandet mellan 

marknadsutgifter och finansiella resultat samt hur hanteringen av kundrelationer optimeras 

(Rust et al. 2000; Gupta & Lehmann 2003; Rust et al. 2004; Kumar et al. 2006; Villanueva & 

Hanssens 2007 se Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). CLV har blivit centralt i synnerhet för 

relationsmarknadsföring och nyckeln är att så exakt som möjligt kunna värdera framtida vinst 

för varje enskild kund (Berger & Nasr 1998; Malthouse & Blattberg 2004 se Heitz, Dettling 

& Ruckstuhl, 2011). 

 

Då en del av CLV beror på framtida intäkter från en kund, så är CLV beroende av kundens 

framtida beteende, vilket inte är känt på förhand. Ju bättre kundens framtida beteende kan 

beskrivas eller förutses, desto mer träffsäker blir prognosen av CLV. Det i sin tur leder till att 

trovärdigheten i CLV som ett mått på en kunds värde ökar (Heitz, Dettling & Ruckstuhl 

2011). 

Betydande ansträngningar har gjorts för att utveckla bra modeller för beräkning av CLV. 

Förhållandet mellan företag och kund regleras ofta genom kontrakt där telekom, 
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streamingtjäntser som Netflix och HBO Nordic eller tidningsprenumerationer är några få 

exempel. Sådana kontrakt är ur affärssynpunkt till för att påverka kundernas framtida 

beteende. Exempelvis är en kund som tecknar ett kontrakt med en minsta bindningstid bunden 

till det säljande företaget under bindningstiden vilket förhindrar uppsägning av kontraktet och 

därmed churn (Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). Churn, eller Churn Rate, är i 

affärssammanhang definierat som andelen kunder som slutar köpa produkter eller tjänster från 

ett visst företag, beräknat för en viss tid (Cambridge Business English Dictionary 2017). 

 

Customer Lifetime (CL) och churn förhåller sig så här: CL = 1/Customer Churn Rate. 

Exempel: Om ett företag har en skara på 100 kunder och en månatliga Churn Rate på 5 % så 

är kundstockens livslängd 1/0,05 = 20 månader.  

 

Ett annat exempel på hur det säljande företaget i kontraktet kan påverka CLV är regler kring 

förnyelse och uppsägning av kontrakt. Om uppsägningstiden och möjligheten till 

omförhandling/förnyelse sätts till ett år så sänks sannolikheten för churn och en ökning av 

kontraktsperioden kan förväntas. Således kan man förvänta sig att utformningen av kontraktet 

är en relevant del av CLV hos den påskrivande kunden. Särskilt relevant blir det här i 

dynamiska marknader med låga kostnader för byten, där marknaden för streamad media är ett 

exempel (Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). 

 

Valet av beräkningsmodell för CLV är viktig för att kunna gör en bra prognos av varje kunds 

CLV baserat på tillgänglig data om kunden. Heitz, Dettling & Ruckstuhl (2011) går igenom 

tidigare modeller för att beräkna CLV och förklarar att de i breda drag delat in kunderna i två 

grupper: ”Lost for good” och ”always-a-share” . Kunder som betraktas som Lost-for-good 

antas gå förlorade för alltid när de säger upp kontraktet och det kan förväntas i situationer 

med höga kostnader för byten. Antagandet att kunden är förlorad för alltid har varit 

dominerande i klassiska CLV-modeller och det tenderar att systematiskt undervärdera CLV, 

varför Heitz, Dettling & Ruckstuhl (2011) framhåller alwas-a-share där kunderna kan komma 

tillbaka som det bättre alternativet för att beräkna CLV. I always-a-share modellen kan 

kunderna byta mellan olika leverantörer, vilket är förknippat med låg kostnad för byte. Vidare 

så tar Heitz, Dettling & Ruckstuhl (2011) upp att varaktighet är en variabel som behöver 

beaktas och tar upp exemplet att en kund som förnyat sin prenumeration en gång tidigare är 

mer benägen att förnya igen jämfört med en kund som ska förnya för första gången. Detta 
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menar Heitz, Dettling & Ruckstuhl (2011) att tidigare always-a-share modeller inte har 

beaktat, utan antaganden har istället gjorts där kunden enligt modellerna antingen kan befinna 

sig i tillståndet ”prenumerant”  eller ” icke-prenumerant” . Sannolikheten för att befinna sig i 

något av tillstånden är inte beroende av tidigare tillstånd varför varaktigheten inte beaktas i de 

modellerna. Heitz, Dettling & Ruckstuhl (2011) bidrar i sin modell för beräkning av CLV till 

att sannolikheten för att byta mellan tillstånden kan varieras med varaktigheten i tidigare 

tillstånd. De menar att detta förbättrar träffsäkerheten i att beräkna CLV och hävdar att 

tidigare modeller kan ge signifikanta fel i beräknandet av CLV vilket i sin tur leda till att 

felaktiga marknadsbeslut tas. Om å andra sidan en mer exakt beräkning av CLV för enskilda 

kunder eller kundsegment görs i ett företag, och denna information används som 

beslutsunderlag för styrningen, så menar Heitz, Dettling & Ruckstuhl (2011) att det kan leda 

till en betydande konkurrensfördel, i synnerhet på konkurrensutsatta marknader. 

 

3.9 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning handlar om att en verksamhet försöker styra dess ekonomi mot uppsatta 

strategiska mål, som till exempel lönsamhet, räntabilitet eller omsättning, och bör vara 

kopplad till den övergripande strategin (Ax, Johansson & Kullvén 2009). Det handlar alltså 

om att styra verksamheten i önskad riktning och ofta används så kallade styrmedel som 

verktyg för att mäta, följa upp och kontrollera verksamheten (Ax, Johansson & Kullvén 

2009). Dessa styrmedel kan delas upp i två kategorier; formella styrmedel och mindre 

formaliserade styrmedel. Formella styrmedel innehåller de finansiella målsättningarna och 

kan exempelvis vara produktkalkylering, budgetering och internredovisning, medan mindre 

formaliserade styrmedel innehåller icke-finansiella målsättningar, exempelvis 

kompetensutveckling och företagskultur (Ax, Johansson & Kullvén 2009).  

 

3.10 Förhållandet mellan teorier 

Teorierna som vi har i studiens teoretiska referensram har alla ett förhållande till varandra. 

Struktureringsteorin används för att skapa förståelse för de konstruktioner som i 

förlängningen innebär ett ökat kunskapsflöde av värdeskapande. Värde i sig är en social 

struktur som pågår konstant genom utbyte och användning genom nätverk som kunder och 

företag är delaktiga i, som i sin tur kommer att påverka nätverket. Samverkan för detta värde 

är den grundläggande idén för tjänstedominant logik som är en av grenarna i institutionell 
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logik. Teorin om institutionell logik tar upp skillnaden mellan GDL och SDL, där en av de 

största skillnaderna är bilden på värdeskapande. GDL anser att värde skapas i produktionen av 

en produkt och att kunden inte påverkar värdet alls, medan SDL istället har synen på 

värdeskapande som att det sker i kontakten med kunden och att kunden därför har ett stort 

inflytande på värdet. Med kundens inflytande på värdet som grund använder vi oss av 

kundvård som ett samlingsnamn för företagets kundrelationer och alla aktiviteter som kan 

tänkas stärka kundnöjdheten hos kunderna. Eftersom det idag sker ett större utbyte av tjänster 

än av varor ökar det kravet på servicekvaliteten hos företag. Målet för att uppnå god service är 

att överträffa kundens förväntningar på tjänsten och för att företaget ska klara av att överträffa 

dessa förväntningar krävs det att kunden är väl involverad i konsumtionsprocessen. 

Kundvärde är ett annat immateriellt mått på hur företaget kan tillfredsställa sina kunder. Trots 

att kärntjänsten är väl anpassad för att skapa värde för kunden finns det tilläggstjänster som 

företaget kan erbjuda för att ytterligare öka värdet för kunden. För att klara av att erbjuda sina 

kunder den kundvård som behövs för att nå upp till det kundvärde och servicekvalitet som 

önskas av kunden ställs höga krav på företagets anställda, då kundnöjdheten och 

servicekvaliteten påverkas positivt av att öka medvetenheten om anställdas tillfredsställelse 

och engagemang. Teorin om organisatoriskt beteende belyser vikten av de anställdas attityder, 

tankar, känslor och handlingar som påverkar hela organisationen, eftersom det spelar en stor 

roll i relationen med kunden. Ett företags CRM samlar all information som företaget får ut 

under all kontakt som de har med sina kunder. För att lyckas med företagets CRM finns det 

ett par punkter som behöver ingå i målsättningen, där etablering av långtidsrelationer med 

befintliga vinstdrivande kunder är en. Att behålla sina redan befintliga kunder är viktigt då det 

kan kosta mellan fyra till sju gånger så mycket att etablera en ny kund jämfört med att 

bibehålla den redan etablerade kunden. CLV är ett mått på det beräknade nuvärdet av en 

enskild kunds framtida kassaflöde, med andra ord vad företaget uppskattar att kunden 

kommer att generera i pengaflöde i framtiden. Det är ett av måtten som är användbara när 

företag försöker göra prognoser. Ett annat mått som används inom 

prenumerationstjänsteföretag är churn rate, som är andelen kunder som väljer att sluta köpa 

produkter eller tjänster från ett företag under en viss tid. CLV och churn rate är mått som 

företaget sedan kan komma att använda när de ska sätta upp strategiska mål och de strategiska 

målen används som utgångspunkt i företagets övergripande ekonomistyrning. 

Ekonomistyrningen handlar om att styra företaget i den önskade riktningen med hjälp av olika 

styrmedel. 
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4 Centrala begrepp 

I detta avsnitt ger vi en djupare förklaring över viktiga centrala begrepp som finns med i 

uppsatsen. 

 
 
 
4.1 Software-as-a-Service (SaaS) 

Cloud computing service model, eller molntjänster som det heter på svenska, kan 

kategoriseras i (1) SaaS, Software-as-a-Service, som hyr ut programvara som en molntjänst, 

(2) PaaS, Platform-as-a-Service, som hyr plattformar som en molntjänst samt (3) IaaS, 

Infrastructure-as-a-Service, som hyr infrastruktur som en molntjänst (Mell & Grance 2009 se 

Kim, Jang & Yang 2017). 

  

SaaS är en servicemodell som gör det möjligt för användarna att via internet hyra IT-lösningar 

som tillhandahålls av en tredje part och att använda dem som om de hade köpts och utvecklats 

av användarna själva (Kim, Jang & Yang 2017). Det traditionella sättet att sälja mjukvara har 

varit genom licensensförsäljning och lokalt installerad mjukvara hos kund tillsammans med 

supportavtal, men SaaS innebär att kunderna kopplar upp sig mot ”molnet”  och gemensamt 

delar på de applikationer som laddas upp där (Almorsy, Grundy & Ibrahim 2014). Modellen 

är på framfart tack vare en hög driftseffektivitet och snabb responsfunktion (Marston et al. 

2011; Pring 2010 se Kim, Jang & Yang 2017). I forskningssammanhang kan SaaS enligt 

Plummer et al. (2008 se Kim, Jang & Yang 2017) brett definieras som den datorrelaterade 

delen av att hyra affärsmjukvara eller andra datormässiga resurser från en 

tredjepartsleverantör över internet.   

  

Tidigare studier har visat att de tre största anledningarna till att kunder slutar köpa en SaaS-

tjänst är ouppfyllda tekniska krav, säkerhetsproblem och lågkvalitativ kundsupport (Benlian, 

Koufaris & Hess 2011). Chou & Chiang (2013) tillägger även brist på flexibilitet gällande 

avtalsmässiga eller funktionella aspekter till listan över anledningar. Kim, Jang & Yang 

(2017) visar att mindre företag som överväger att köpa in en SaaS-tjänst främst är oroade över 

säkerhetsriskerna som är förknippade med att ha företagsdata lagrat i molnet samt att 

företagen i och med inköp av SaaS-tjänster försöker förbättra affärsprocesser snarare än att 

förbättra kvalitet eller sänka kostnader.  
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Det faktum att det är enkelt för SaaS-kunder att byta leverantör, då de själva inte behöver 

installera mjukvaran, gör att deras förhandlingskraft är högre jämfört med kunder som 

använder sig av andra mjukvarumodeller, vilket i sin tur leder till att SaaS-företagen måste 

jobba extra hårt gällande servicen för att bortfallet av kunderna ska hållas på låga nivåer 

(Benlian, Koufaris & Hess 2011). För att leverera service av högsta standard måste 

företagsledare sätta sig in i hur kunder upplever och bedömer värdet av SaaS-tjänster, annars 

går det inte att utreda vilka områden som är i behov av förbättring (Benlian, Koufaris & Hess 

2011). 

  

För SaaS-företag som säljer sina tjänster i prenumerationsform är det viktigt att kunna 

beräkna nuvärdet av de återkommande intäkterna från kunderna. För att kunna göra det 

används en rad olika mått inom den prenumerationsekonomi som SaaS-företagen verkar 

inom. Centrala mått är CLV och Churn Rate. 
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5 Empiri 

I det här avsnittet ger vi först en introduktion till det företag vi valt att studera, för att sedan 

presentera, återge och redogöra för resultatet från studien av detta företag.  

 

 

5.1 Om SaaS-företaget 

Vårt studerade företag är ett IT-företag som idag är en världsledande leverantör av 

molnbaserade lösningar för elektronisk fakturering. Företaget producerade och sålde tidigare 

mjukvara på licens, lokalt installerad hos kund med tillhörande supportavtal, för att år 2014 

lägga om sin strategi mot att bli ett SaaS-only företag, det vill säga att mjukvaran körs i 

molnet och att kunderna prenumererar på tjänsten istället för att betala för mjukvarulicensen 

då köpet görs. I samband med att den nya strategin antogs byttes även redovisningsmodell 

vilket innebar att licensintäkterna för år 2014 inte redovisades i sin helhet som intäkter utan 

spreds ut över kontraktstiden. Detta ledde till att det såg ut som att resultatet försämrats 

kraftigt på kort sikt. Företaget befinner sig mitt uppe i en process där de implementerar ett 

nytt system för att själva kunna mäta och följa upp sin affär på ett mer automatiserat och 

strukturerat sätt. 

  

Företaget grundades i Sverige år 2001 och har idag fler än 2 000 kunder världen över. De är 

specialiserade inom detaljhandel, tillverkningsindustri och tjänstesektorn. Idag har företaget 

cirka 220 anställda som arbetar från kontor i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Polen, 

USA, Malaysia och Australien. Varje år hanteras 52 miljoner fakturor och den årliga 

tillväxttakten ligger på 30 %. 

  

Företaget är unikt genom sin kombination av förpaketerade processer för elektronisk 

fakturahantering, inköp och kontraktshantering. Kunderna får möjligheten att automatisera 

och förbättra sin hantering av leverantörsfakturor med unik och kraftfull fakturamatchning, 

som effektiviserar fakturahanteringen, förbättrar kontrollen och genererar mätbara 

affärsresultat. De som använder företagets tjänster kan automatisera fakturahanteringen så att 

upp till 95 % av leverantörsfakturorna går igenom en helt automatiserad process utan någon 

som helst manuell hantering. Kunderna får även genom molnet tillgång till kraftfulla 
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analysverktyg och benchmark-data, som hjälper dem att mäta hur effektiv fakturahanteringen 

är genom ett antal viktiga nyckeltal.  

 

Företaget är anonymt i vår uppsats. 

 

5.2 Resultat  

Vi har delat upp resultatet på åtta olika underrubriker för att kunna separera och tydliggöra 

vilka olika typer av förändringar som har skett gällande kundvården hos det studerade 

företaget. 

 
5.2.1 SaaS-tjänsten och prenumerationsmodellen 

Företaget menar att prenumerationsmodellen inte är ny på något sätt, utan det som är nytt är 

att modellen hittar till nya branscher. Prenumerationsmodellen har funnits i 

mjukvarubranschen i ungefär tio år. Anledningarna till att företaget gick över från att sälja 

produkter och antog en SaaS-only strategi är dels skalbarheten och fördelarna där med att bara 

ha en kodbas att underhålla och ge support på istället för en version lokalt hos varje kund, 

men även att intäkterna ökar med hyresintäkterna i prenumerationsmodellen samt att 

förutsägbarheten i intäkterna ökar där intäkterna nu kan prognostiseras säkrare på två till tre 

års sikt.   

 
” Om kunden stannar i tio år, ja då innebär det att den pengen kommer vara högre 

än om vi tar en up front i början och sen tio årliga underhållsbetalningar.”  (VP 

Financial Planning and Analysis 2017) 

 
Företaget förklarar att diskonteringen av hyresintäkterna under tio år bedöms som större än en 

licensförsäljning summerat med tio underhållsbetalningar. Vidare så menar företaget att det är 

mot molnet och prenumerationsformen som trenden blåser för mjukvaruföretag idag och om 

man väljer att sälja en SaaS-tjänst så medger det att man tar betalt i hyra och att tjänsten körs 

via molnet. SaaS-tjänsten, molntekniken och prenumerationsformen sägs alltså vara väldigt 

starkt förknippade med varandra och för kunden är det naturligt att prenumerera istället för att 

köpa en licens.  
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” Du kan inte köpa en SaaS-tjänst up front och så har du den ” for life” . Det finns 

ju inte med på kartan vilket det finns i högre grad med en lokalt installerad 

produkt.”  (VP Financial Planning and Analysis 2017) 

 

5.2.2 Effekter av intäktsströmmen förknippade med prenumerationsmodellen 

Företaget skriver i årsredovisningen från år 2015 att de måste skruva om sin organisation till 

att förtjäna sina intäkter varje dag. Detta nya fokus bekräftas också under intervjun. När 

företaget sålde mjukvaran i licensform med tillhörande supportavtal, lokalt installerad hos 

kund, så mottogs cirka 85 % av intäkten i samband med att kontraktet skrevs på. Nu när 

kunderna prenumererar på mjukvaran så sprids intäkterna ut över hela kontraktstiden som 

typiskt sett är på tre år. Break-even för affären ligger förhoppningsvis inom treårsperioden. 

Kostnaden förknippad med att få in en ny kund är därför viktig att hålla koll på och Customer 

Acquisition Cost (CAC) är nu något som mäts och följs upp. Förändring i intäktsströmmen 

som kom med prenumerationsmodellen har gjort att både attityd och fokus hos företaget har 

förändrats från fokus på produktens egenskaper och nyförsäljning, till ett större kund- och 

servicefokus där det gäller att hålla kunden nöjd och glad för att motverka churn.  

 
”  Så det perspektivet har helt och hållet förändrats skulle jag säga, det vill säga 

att vi gjorde en förändring 2014 och 2015 började på allvar mäta hur många 

kunder som slutar. Eh, det var en ickefråga innan.”  (VP Financial Planning and 

Analysis 2017) 

 
Det pratas helt enkelt mer om churn och hur den ska minimeras. Churn mäts och följs upp på 

månadsbasis. Företaget menar att kunden får fördelar genom att hyra eftersom att de 

smidigare kan börja med tjänsten och känna sig för utan att göra en stor investering och vara 

fast. Beslut om investeringen kan även göras längre ned i hierarkin då investeringsbeslut om 

löpande utgifter ofta får göras av ekonomichefer eller reskontrapersonal med attestgräns. 

Investeringsbeslut om ett licensköp tas oftast högre upp i organisationen och föregås av mer 

omfattande investeringskalkyler. Kunden hamnar även i en bättre kravställningsposition i och 

med att betalningarna görs löpande. En kund som inte är nöjd med tjänsten kanske håller på 

fakturan och börjar strula med betalningen och kan på så vis sätta press på leverantören att 

lösa problemen och förtjäna sina intäkter. Detta incitament säger företaget saknades tidigare i 

och med att de fick 85 % av betalningen på en gång.  
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” Om du enligt den tidigare modellen har diskonterat hem 80 – 85 % av dina 

intäkter på ett visst kontrakt, vad är då incitamentet att faktiskt göra kunden nöjd 

och att leva för kunden varje dag under kontraktscykeln?”  (VP Financial 

Planning and Analysis 2017) 

 

Tidigare såldes visserligen kontrakten vidare till tredje part, vilket innebar att företaget fick 

betalt på en gång för hela kontraktet, men detta har fasats ut i snabb takt för att de vill kunna 

äga sin kassaström på ett tydligare sätt och för att det gynnar kundrelationen att ha sitt eget 

namn på fakturan. Kunderna tyckte ibland att det var märkligt att fakturorna gick via tredje 

part. Företaget ser även framåt en indirekt fördel med att nu kunna erbjuda en mer dynamisk 

prismodell mot kund där priset går upp och ner beroende på hur mycket tjänsten används. 

Finansieringen via tredje part innebar att avtalet och prissättningen blev något mer statisk då 

det är dyrt och omständligt att ändra i kontrakten.  

 

5.2.3 Större fokus på kunden och kundens framgång i alla led 

Tidigare kunde ett projekt ta upp mot ett år att färdigställa för en stor kund, där 

designspecifikationen och alla tänkbara scenarion togs med då fokus låg på att direkt göra en 

så fullständig lösning som möjligt innan den installerades. Nu är fokus istället inriktat på att få 

kunden live så fort som möjligt med en begränsad lösning, där kunden känner att de får nytta 

av tjänsten på en gång för att i efterhand bygga på med optimeringspaket. Målet är att 

kundens avkastning på investeringen ska nås inom ett år samt att de ska ha en plan för vidare 

automatisering längs med vägen. Konsult- och projektorganisationen mäts därför idag på hur 

lång tid det tar för att få kunden live. Detta har även fått effekter på supportorganisationen där 

kundkommunikation blivit viktigare. Molntekniken medför att företaget måste kommunicera 

kontinuerligt med kunden kring nya releaser om vad kunden måste vidta för åtgärder och 

samtidigt säger företaget att kunden förväntar sig en mer proaktiv kommunikation av en 

cloud-leverantör när något går fel. Sammantaget så har företaget i och med sitt skifte från att 

sälja produkter till att sälja SaaS-tjänster ökat sitt fokus på kunden, kundvård och jobbar nu 

tätare med kunden. 

 
” Vi måste vara snabbt ute, så vi har blivit betydligt mer customer facing skulle 

jag vilja säga. Och nära våra kunder, både i konsult- och supportorganisationen 

som ett resultat av det här.”  (VP Financial Planning and Analysis 2017) 
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Före år 2014 mättes säljarna inte på avtalsförlängning av befintlig produkt, utan bara på antal 

nya kunder och tillägg som påverkade licensintäkterna. Om en kund förlängde sitt 

supportkontrakt med 12 månader påverkade alltså inte säljarnas lön utan det var bara nya 

licenser och merförsäljning i form av extra moduler eller licens för högre volym som vägdes 

in. Nya kunder anses även viktigt idag då företaget befinner sig i en tillväxtfas, men säljarnas 

rörliga del straffas nu även om en kund slutar eller minskar sin prenumeration. På samma sätt 

ökas den rörliga delen om säljaren lyckas med merförsäljning. I sin styrning gör företaget idag 

ännu ingen skillnad i värderingen av en ny kund jämfört med att förlora en kund, så om en 

säljare tappar en kund och vinner en annan går det jämnt upp lönemässigt. Perspektivet med 

att behålla kunden har dock definitivt blivit viktigare.  

 

Supportorganisationen mäts på svarstid (identifiering av problem och registrering av ärende) 

samt lösningstid (tiden det tar att lösa en ärende). Lösningstiden förbättrades med 60 % under 

år 2016. I och med att SaaS-only strategin antogs år 2014 ändrades formuleringen i 

värdeerbjudandet till kund. Utöver att kunden får bättre kontroll över sin kontering och 

redovisning frigör den ökade automatiseringen även tid. Det pratas därför idag inte lika 

mycket om kostnadsbesparingar utan om att frigöra tid.  

 
” Låt oss istället prata om tid snarare än kostnad så får kund själv avgöra hur de 

vill omsätta den besparingen i tid.”  (VP Financial Planning and Analysis 2017) 

 
Kostnadsfokus finns dock internt och då främst i utvecklings- och forskningsavdelningarna. 

 

5.2.4 Tillkomst av Service Level Agreements (SLA)  

I de SLA som finns mäts tillgänglighet på tjänsten (99,5 %) samt att systemet ska ha en viss 

prestanda så att det inte tar för lång tid att öppna fönster i systemet eller liknande. Prestanda 

och särskilt tillgänglighet vill kunden alltid säkerställa och ta med i kontraktet innan det skrivs 

på.  

 

Före år 2014 fanns inte SLA på samma sätt eftersom företagen då hade egen datahall, där de 

hade sina servrar med mjukvaran installerad, och egen IT-personal. Nytt efter år 2014 när det 

gäller SLA kring support är att kunden i och med att de prenumererar på en SaaS-tjänst har en 

förväntan om att få bättre support. Detta eftersom de ofta inte själva har datahall eller IT-
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personal att fråga. Företaget upplever dock inte att kunderna anser sig få sämre support än vad 

de förväntar sig och det är inte missnöje från kunden som gjort att man ökat på 

supportorganisationen med 75 %. Ökningen av supportpersonalen har istället drivits på av 

affärsmodellen, där break-even på en kund nås först efter 3–10 år. En bra support med korta 

svarstider är därför viktig för att kunden ska vara nöjd och fortsätta prenumerera. Företaget 

märker även att SaaS-tjänsterna som säljs blir mer standardiserade och att tröskeln för kunden 

att byta leverantör minskar, varpå servicen och supporten blir ännu viktigare. 

 
” Kunden måste stanna i snitt tio år för att vi ska vara lönsamt som bolag.”  (VP 

Financial Planning and Analysis 2017) 

 

5.2.5 Vision och strategi  

Företagets vision från år 2016 är ”No.1 in Cloud-based Account Payable invoice automation”  

och visionen bryts ned i en strategikarta bestående av tre huvudområden: (1) erbjuda bästa 

lösningen inom Accounts Payable workflows för utvalda marknader, (2) lösningen ska 

implementeras snabbare än konkurrenterna och (3) kundupplevelsen ska vara bäst i klassen. 

Skillnaden från före skiftet 2014 är främst att det nu gäller att vara bäst inom Cloud-based och 

med det följer en del nya nyckeltal som alla har till uppgift att på olika sätt mäta det 

diskonterade värdet på de återkommande intäkterna. Recurring Revenue, Annualized Contract 

Value (ACV), Total Contract Value (TCV), Contracted Monthly Recurring Revenue (CMRR) 

Monthly Recurring Revenue (MRR) och Churn. Mål sätts sedan för att uppnå en viss andel 

för de viktigast måtten. Att öka de återkommande intäkterna uttrycks som extra viktigt och 

strategiska initiativ förknippade med det är exempelvis att supportpersonalen ökades med    

75 % vilket var oproportionerligt mycket jämfört med antalet nya kunder. Ökningen gjordes 

eftersom god service antas påverka de långsiktiga kundrelationerna positivt, vilket i sin tur 

återspeglas i ökade återkommande intäkter. 

 
” Det bygger på det, absolut. Att vi såg ett behov av att öka kvalitet och vår 

responsgrad i supporten.”  (VP Financial Planning and Analysis 2017) 

 
Före år 2014 fanns inte någon direkt strategikarta, men säljarna mättes på licensintäkter och 

konsulter på debiteringsgrad. Införandet av SaaS-only strategin med tillhörande 

prenumerationsmodell, samt inköp av system för att kunna mäta och följa upp sin affär på ett 
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mer automatiserat och strukturerat sätt, har lett fram till att företaget kunnat utveckla sin 

styrning. 

 
” Så på så sätt vågar jag påstå att ledningsgruppen har gemensamt ett mycket 

bredare och mer balanserat perspektiv på hela setet av business drivers som ska 

utgöra någon form av helhetsbild av bolaget och operations.”  (VP Financial 

Planning and Analysis 2017) 

 
5.2.6 Datalagring och säkerhet  

Säkerhetsaspekten i att kundernas data lagras utanför företaget brukar dyka upp som en fråga 

innan kontraktsskrivning. Efter att SaaS-only strategin antogs har företaget tillsatt en 

säkerhetstjänsteman som aktivt jobbar med enbart säkerhetsfrågor, certifiering och SaaS-

leveranser. Någon motsvarande position fanns inte före år 2014. 

 

5.2.7 Kundnytta 

Samtidigt som fokus på kunden och service ökat så ser företaget att det som driver affären är 

den nytta som kan skapas för kunden, i synnerhet i form av ökad automatiseringsgrad. Att 

jobba för kunden varje dag, och hur detta styrs i affären och i hela branschen, kommer vara 

viktigt för långsiktig överlevnad och framgång. Kundens framgång, även kallat ”Customer 

Success” , är därför något som diskuteras frekvent inom företaget då kundens framgång är 

central för företagets fortlevnad. Den tekniska lösningen och företagets spetskompetens inom 

avancerad fakturamatchning är central för att skapa värde åt kunden, men för att behålla 

kunden är servicen viktig då funktionaliteten tas för given av kunden ganska fort.  

 
” Vi måste ha nöjda kunder och vi måste ha framgångsrika kunder, annars så 

kommer de trötta på oss och byta leverantör.”  (VP Financial Planning and 

Analysis 2017) 

 
Analysen av produktionsdata från kunderna är ur innovationssynpunkt viktig framgent då 

olika benchmarks kan tas fram och användas för att ge feedback till kunderna. Om en kund 

ligger på 80 % automatiseringsgrad, men snittet för kunder i samma storleksordning ligger på 

90 %, går det troligtvis att optimera tillsammans med kunden. Vidare analys av kundernas 

data är planerad för att mer proaktivt kunna hjälpa kunden att optimera sina flöden, men det är 

bara i planeringsstadiet än. Kundbasen delas alltså idag inte upp på något sätt för att sätta in 
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extra resurser där ett avhopp är mer troligt, utan account managers och support prioriterar idag 

utifrån hur stor och viktig kunden är. 

 
” Så där står vi lite i startgroparna. Vi har en hel del information, men definitivt 

ett utvecklingsarbete att göra.”  (VP Financial Planning and Analysis 2017) 

 

5.2.8 Effekter på personalsammansättningen 

En effekt av mer kundfokus och mindre produktfokus syns i personalsammansättningen. En 

del anställda med teknisk kompetens inom exempelvis databasteknik har valt att sluta 

eftersom mycket av den tekniska biten har standardiserats och byggts in i produkten vars 

datorkraft nu drivs av Microsoft. SaaS-tjänsten körs nämligen på plattformen Microsft Azure 

och företaget upplevs nu som en mindre attraktiv arbetsplats att jobba på bland It-tekniker. 

Detta eftersom deras kompetens inte längre behövs och företaget inte längre kan erbjuda 

utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. 

 

” De vill jobba med att liksom, slarvigt uttryckt, skruva sönder kundens lösningar 

och bygga ihop ett rymdskepp liksom.”  (VP Financial Planning and Analysis 

2017) 

 

Kunnande inom applikationerna, verksamhetsförståelse och hur kunden kan jobba med sin 

automatisering har blivit viktigare egenskaper hos de anställda snarare än att kunna optimera 

och skruva på IT-infrastrukturen. En controller, en molnanalytiker och en 

lönsamhetsanalytiker har nyligen anställts. 

 

5.2.8 Utveckling av tjänsten tillsammans med kunden 

Företaget säger att SaaS-tjänsten ska vara standard och att det inte går att göra enskilda 

modifikationer för varje kund. Poängen med en SaaS-tjänst är ju att alla kunder ska använda 

samma tjänst och att ha en kodbas som utvecklas och uppdateras. Efterhand har dock 

lösningen byggts på för att bli bredare och mer modifierbar för att passa in på så många 

kunders behov som möjligt. Största kunden, mätt till fakturavolym, används som nyckeltal för 

att visa vilken kapacitet företaget har i sin standardlösning eftersom ju större kunden är, desto 

mer komplexa behov behöver täckas in. 
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En ny release av tjänsten med ny funktionalitet görs varje kvartal vilket kommuniceras med 

kunden. Företaget ser releasen och kommunikationen kring den som något positivt och som 

de vill prata med kunden om. Det är en viss marknadsföringsaspekt i det att kunden i releasen 

återkommande påminns om mervärdet som fås genom prenumerationen på tjänsten. Företaget 

använder även en forumfunktion för återkoppling där kunderna kan komma med förslag på 

förbättringar och önska features samt sinsemellan byta kunskap. Andra användare av tjänsten 

kan sedan gå in och rösta på förslagen och på så vis får företaget input och feedback och kan 

med hjälp av kunden förbättra sin tjänst, vilket i sin tur är lönsamt för kunden och därmed för 

företaget. Det är egenskapen att alla användare har samma standardlösning som gör att utbytet 

mellan kunderna kan göras och tillsammans kan kunderna nu driva fram förslag på önskade 

funktioner och behov som företaget kan möta upp och på så vis skapa värde till kunden 

genom ökad automatiseringsgrad. Motsvarande användning av kunden i utvecklingsprocessen 

fanns inte före år 2014 utan då var utvecklingsprocessen mer styrd av vad företaget själva såg 

för behov eller gissade vilket behov kunden hade. Dessutom så hade alla kunder då mer eller 

mindre unika versioner, så om en förbättring skulle tas fram skulle företaget vara tvungna att 

ta diskussionen med varje kund för sig eller i mindre grupper. 

 

Strategikarta för tiden före år 2014 kunde inte delges och nyckeltal som planeras att införas 

inom kort lovades att skickas på mail, men det glömdes tyvärr bort. 
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6 Analys och diskussion 

I detta avsnitt bearbetar vi det insamlade empiriska data vi fått från det medverkande 

företaget och detta kommer göras med hjälp av vår teoretiska referensram. Vi kommer 

samtidigt även att diskutera arbetet, där vi motiverar, ifrågasätter och tar ställning till 

resultatet för att försöka tolka och förstå helheten. 

 

 

6.1 Affärsmodellen och ökat fokus på att behålla kunden 

En av anledningarna till att det studerade företaget bytte till att sälja SaaS-tjänster var att de 

kan ta mer betalt. Företaget förklarar att de definitivt har ett större fokus på att behålla sina 

kunder nu jämfört med tidigare. Detta förklarar de är främst drivet av affärsmodellen och 

intäktsströmmen som kommer med prenumerationsmodellen och inte på grund av att 

kunderna upplever sämre service än förväntat vilket är det Benlian, Koufaris & Hess (2011) 

säger är en av anledningarna till att kunderna säger upp sin prenumeration på en SaaS-tjänst. 

Att företaget ökat sin supporttjänst med 75 % beror på att de vill ha en effektiv support med 

korta svarstider. Det i sin tur gör kunderna förblir nöjda och får dem att vilja fortsätta sin 

prenumeration och därmed är intäktsströmmen säkrad. Det är viktigt för företaget eftersom 

break-even på en kund numera nås efter 3–10 år. Att behålla kunderna och få betalt har alltså 

blivit viktigare i och med att prenumerationsmodellen antogs. Den kanske mest intressanta 

lärdomen från vår studie är just det att företaget inte helt delar uppfattningen från tidigare 

studier om att kunderna slutar prenumerera på SaaS-tjänster på grund av att de upplever sämre 

än förväntad kvalitet när det gäller service. Företaget säger dock att kunderna har en förväntan 

om att få god service vid prenumeration på en SaaS-tjänst, men att det inte är kundernas 

förväntan på god service som ledde fram till att de ökade antalet i sin supportpersonal 

markant. Det intressanta är att det istället är affärsmodellen som drivit fram det beslutet och 

att fokus på service, support och kundvård ökat som ett resultat av prenumerationsmodellen. 

Eftersom intäkterna nu kommer löpande och att företaget måste behålla kunderna i 3 - 10 år 

för att vara lönsamt, så menar vi att behovet av att kunna ge god service är en indirekt 

funktion av en slags överlevnadsinstinkt som kommer med prenumerationsmodellen, snarare 

än en reaktion på att kunderna upplever att de får sämre service än förväntat. Kostnader i form 

av utveckling, forskning och försäljning måste täckas av intäkterna från hyresbetalningarna. 

Tidigare när företaget verkade i en GDL och sålde licenser på lokalt installerad mjukvara så 
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fanns samma kostnader, men 85 % av intäkterna kunde tas hem i samband med att kontrakten 

skrevs på. Nu försätter sig alltså företaget istället i en mer utsatt situation där intäkterna måste 

förtjänas varje dag. Att skaffa nya kunder kostar dessutom mer än att behålla redan befintliga 

kunder, vilket innebär att kundvård är lönsamt för företaget (Lindblom & Jonsson 1992). Att 

förbättra supporttjänsten är främst en förbättring av den funktionella servicekvaliteten, det vill 

säga hur kunderna upplever tjänsten (Grönroos 1984), och innebär alltså bättre service mot 

kund, vilket i sin tur kan förbättra konkurrensfördelarna och prestationen i hela företaget 

(Karmarkar 2004).  

 

En annan anledning till att kunderna säger upp sina prenumerationer på SaaS-tjänster var 

enligt Chou & Chiang (2013) brist på flexibilitet gällande avtalsmässiga eller funktionella 

aspekter. Detta svarar företaget upp mot genom att ha avslutat sin finansiering av kontrakt via 

tredje part, då denna var aningen låst och dyrare att göra flexibel för kunden. Genom att själva 

stå som avsändare på fakturan har de nu möjlighet att erbjuda en hyra som varierar med 

användandet om kunden vill. Detta står i linje med vad kundvård handlar om: att sätta kunden 

i centrum och tänka på dennes bästa (Lindblom & Jonsson 1992). Det handlar även om att 

skapa ett bättre värde för kunden. I detta fall ökar kundvärdet genom den femte 

tilläggstjänsten, konsultation (Lovelock et al. 1999), vilket innebär att anpassa tjänsten efter 

kundernas behov, och det gör företaget genom att förbereda sig för att kunna erbjuda en hyra 

som varierar med användandet. En intressant parentes kring finansieringen och 

intäktsströmmen är att när företaget jobbade med finansiering och sålde vidare kontrakten till 

tredje part så innebar det att intäkterna säkrades upp vid kontraktsskrivningen, varpå hela 

resonemanget och incitamentet till att förtjäna intäkterna varje dag förminskades. Avtalen 

skrivs i och för sig på tre år typiskt sett och eftersom break-even nås efter 3 - 10 år så fanns 

incitamentet för att ge good service ändå, men inte lika påtagligt som idag. Kontraktslängden 

och möjligheten att gå upp och ner i hyra är något som vi tror företag kommer skruva på och 

optimera efter hand. Kunden styr här och kommer tjäna mest på detta i takt med att SaaS-

tjänsterna blir mer och mer standardiserade. Vårt studerade företag säger att det är dit 

utvecklingen går och för att behålla kunderna krävs nya sätt att skapa värde för dem. 

 

Intressant är även att företaget ser en styrka i affärsmodellen och prenumerationsformen i det 

att intäkterna nu bättre kan förutses. Om en kund slutar idag så innebär det att resultatet den 

månaden minskar med endast en månadshyra. Motsvarande förlust av en kund, alltså att en 



Fredrik Thurén, Johanna Grönvik,                            Hur och varför förändras kundvården hos ett företag som gått 
Rebecca von Knorring                        från produktförsäljning till att sälja tjänster i prenumerationsform? 
 

 

 42

kund inte förlänger, slog tidigare hårdare på resultatet då det minskade med 85 % av det totala 

kontraktsvärdet. Intäktsströmmen blir på så vis jämnare och kan prognostiseras bättre i 

prenumerationsmodellen. Samtidigt som förutsägbarheten är en styrka så utsätts företaget för 

risk då de får vänta länge på att break-even ska nås för kunden. Resultatet är här lite 

motsägande då företaget ena stunden säger att de tidigare förlorade 85 % av kontraktsvärdet 

om en kund slutade samtidigt som de säger att de inte kunde sälja mjukvaran två gånger till 

samma kund utan bara kunde förlänga supportavtal på 12 månader och sedan sälja till 

moduler vilket inte alls är av samma storleksgrad som en nyförsäljning. Troligtvis menar 

företaget att en kund, som tidigare avslutade sitt avtal, stod inför ett köp av en ny version 

vilket i praktiken är det samma som att köpa en ny licens. Vi ser även en ytterligare styrka i 

prenumerationsmodellen i det att kunderna hela tiden har tillgång till den senaste versionen 

och dess funktionalitet. För företaget betyder det att de kontinuerligt tar betalt för 

versionsuppdateringar istället för att det blir en stor förhandlingsprocess inför ett nytt 

versionssläpp eller när ett avtal går ut. Den gamla affärsmodellen framstår med facit i hand 

som svag i jämförelse med prenumerationsmodellen. 

 

Med det ökade fokuset på att behålla kunden kommer en hel del nya nyckeltal som inte alls 

fanns tidigare när företaget sålde licenser på lokalt installerad mjukvara. Tidigare mättes 

främst licensintäkter för säljarna och debiteringsgrad för konsulterna. Nu mäts istället 

Recurring Revenue, Annualized Contract Value (ACV), Total Contract Value (TCV), 

Contracted Monthly Recurring Revenue (CMRR) Monthly Recurring Revenue (MRR) och 

Churn vilka alla har att göra med hur länge kunden stannar på ett eller annat sätt, vilket är 

centralt för CLV (Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). 

 

Tyvärr har inte företaget kommit så långt i sitt arbete med att prognostisera och dela in 

kunderna i segment för att på så vis anpassa sin service specifikt för varje kund. Modellerna 

för att beräkna ett mer exakt CLV som Heitz, Dettling & Ruckstuhl (2011) tar upp kan därför 

inte implementeras än. 

 

6.2 Kundvärde är viktigt 

En övergång från produktförsäljning till prenumerationsförsäljning innebär enligt ett modernt 

sätt att betrakta CRM att vikten av att inneha kontinuerligt god kontakt med kunder ökar 

(Kale 2014). Dessutom visar resultatet från uppsatsens undersökning att det är mycket viktigt 
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för företaget att respondera på den information som erhålls från kunderna. I linje med detta 

resonemang har också vårt studerade företag insett att för att klara av att respondera snabbt, 

och på ett bättre sätt tillgodose kundens behov, spelar graden av automatisering vad avser 

informationsutbytet en central roll för kundens nöjdhetsgrad. Enligt Islam et al. (2014) ökar 

konkurrensen mellan tjänsteföretag vilket ökar kravet på servicekvalitet hos företag som 

agerar på marknaden. Företaget i studien bekräftar att de upplever denna press och betonar 

vikten av att erbjuda kunden bästa möjliga service varje dag för att behålla kunden. I enlighet 

med teorin för varu- och tjänstedominant logik, upplever även företaget i vår undersökning att 

för att lyckas med tjänsteförsäljning på prenumerationsbasis behöver de gå från GDL till SDL 

i den meningen att fokus behöver förflyttas från materiella tillgångar till immateriella 

tillgångar i form av kunskap och kompetenser (Vargo & Lusch 2008).  

 

Att det är mer kostsamt för företaget att skaffa nya kunder än att behålla de befintliga råder 

det inga tvivel om (Kale 2014), varken i teorin eller i undersökningen av det aktuella 

företaget. Trots att kärntjänsten i sig är väl anpassad för att skapa värde för kunden finns det 

tilläggstjänster som företaget kan erbjuda för att skapa det största möjliga värdet för kunden. 

Detta kundvärde skapas i kundens upplevelse i dess relation med företaget och målet är att 

överträffa kundens förväntningar (Lovelock 1999). Det undersökta företaget skapade en ny 

vision från år 2016 som innehåller en ambition om att erbjuda den bästa kundupplevelsen i 

klassen för att behålla sina kunder. Detta kommer de att göra genom att se till att varje steg i 

kundrelationen sköts på bästa möjliga vis.  

 

Att genom molnet tillhandahålla kraftfulla och anpassade analysverktyg tillsammans med 

benchmark-data och realtidsuppföljning av nyckeltal utgör centrala delar när det gäller att på 

ett modernt sätt hantera sina kundrelationer. Detta innebär också att man får möjlighet att 

bygga upp relationer med kunder där avsikten är att kunna samarbeta under lång tid. Detta sätt 

att betrakta CRM reducerar riskerna för att tappa kunder till konkurrenter och att uppnå 

stabilitet vad avser långsiktiga intäkter (Kale 2014). Den två grundläggande komponenterna i 

CRM, kundcentralisering (customer centricity) och kundkontakt (customer responsiveness), 

utgör centrala delar i den strategi som vårt företag valt för att hantera övergången från 

produktförsäljning till prenumerationsförsäljning. 
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Det är också tydligt att det studerade företaget har insett att de måste anpassa sitt arbetssätt 

gentemot kunder från att ha haft en tyngdpunkt i verksamheten som varit inriktad mot direkt 

försäljning, till att utvecklas mot ett annat synsätt där långsiktighet och en holistisk syn på 

kundkontakterna ligger i linje med vad CRM står för (Kale 2014). De utvecklade 

kundkontakterna ska kunna hjälpa företaget så att de har den rätta produkten på det rätta 

stället, till det rätta priset, vid det rätta tillfället, i det rätta tillståndet och för den rätta kunden.  

  

Om man utgår från det moderna CRM-perspektivet med kundcentralisering och 

kundkontakter i fokus (Kale 2014) och samtidigt betraktar det studerade SaaS-företaget ur ett 

renodlat kundvärdesperspektiv, kan vi konstatera att med utvecklad kommunikation mellan 

leverantör och kund ökar möjligheterna att snabbt kunna erbjuda det som kunden förväntar 

sig. Detta innebär i kundvärdestermer att värdet ökar (Lovelock 1999) och risken för en 

negativ utveckling av churn minskar (Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011). Ett annat outtalat 

resultat av närmare kommunikation/kontakter mellan leverantör och kund är att det successivt 

ökar kunskapen om varandras behov vilket innebär en närmare företagsrelation, vilket också 

reducerar risken för att kunden väljer en annan leverantör.  

 

Företaget hävdar att kundernas framgång är den absolut viktigaste aspekten för företagets 

framgång och ”Customer Success”  är därför en egen punkt i strategiformuleringen. 

Kundernas framgång mäts främst i vilken automatiseringsgrad de har i sin fakturahantering 

och kundvärdet finns i den tid som frigörs i och med att automatiseringsgraden ökar. Kunden 

får sedan välja fritt om de vill skära ner på personal eller om den vill att den överflödiga 

personalen istället ska lägga tid på andra värdeskapande aktiviteter. Vi förstår poängen, men 

kan ändå tycka att en högre automatiseringsgrad troligtvis inte är det som är avgörande för om 

kunden lyckas med sin strategi och når framgång. Högre automatiseringsgrad är antagligen 

med i kundens styrning för kostnadseffektivisering och mindre troligt med i kundens 

värdeerbjudande till sina kunder. Detta leder oss dock in på en intressant förlängning och 

möjlig variabel i företagets styrning framgent. Ökad omsättning eller framgång räknat i 

vinstkronor skulle kunna användas som variabel för att värdera CLV hos kunden och därefter 

kan service och fokus variera med kundens framgång. Tanken är att företaget då ska lägga 

mest fokus på de kunder som är framgångsrika och inte lägga tid på kunder som är på väg att 

gå i konkurs eller minskar sin faktureringsvolym. Rädda de som räddas kan helt enkelt. 
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Säljavdelning gör denna avvägning vid nyförsäljning idag och vi menar att denna funktion 

även kan användas på befintlig kundstock. 

 
6.3 Involverade kunder 

Att det studerade företaget numera släpper en ny release varje kvartal som de kommunicerar 

ut till kunderna och dessutom involverar kunderna i, stämmer väl överens med den tidigare 

beskrivna tjänstedominanta logiken som menar att värdeskapande sker först i samarbete med 

kunden (Vargo & Lusch 2008). Detta värdeskapande sker genom sociala strukturer, där både 

företaget och kunderna är involverade i bredare nätverk som inverkar på dem och som de har 

inverkan på (Edvardsson, Tronvoll & Gruber 2011). Kunderna har med sig erfarenheter i 

bagaget som de kommunicerar ut till företaget, för att sedan dela med sig av sina erfarenheter 

om företaget till sina egna nätverk. Det är detta utbyte som är själva värdeskapandet. 

 

Kundvård handlar i stora drag om att sätta kunden i centrum och tänka på dennes bästa 

(Lindblom & Jonsson 1992). Att lyssna till kundernas åsikter och ta till sig av deras 

synpunkter fungerar som underlag till att förbättra kundvården. Vårt studerade företag har 

skapat ett forum på internet där videoföreläsningar ges och diskussioner mellan kunder och 

mellan företaget och kunder sker. Att företagets kunder får vara med och lämna förslag på 

förbättringar, som alla andra kunder sedan kan vara med och rösta på, bidrar till att företagets 

kundvård och servicekvalitet förbättras. Den funktionella kvaliteten, det vill säga kundernas 

upplevelse, förbättras eftersom kunderna känner sig hörda och får vara involverade, men även 

den tekniska kvaliteten förbättras i och med att kundernas åsikter medför förbättring av själva 

tjänsten (Grönroos 1984). Att låta kunderna framföra sina åsikter och vara mer involverade 

hjälper företaget att uppfylla flertalet av Grönroos (2004) sju kriterier för god servicekvalitet, 

som vi beskrev tidigare i uppsatsen. Det är lönsamt både för företaget och för kunden. En risk 

eller möjlig nackdel vi ser med forumet är att företaget släpper iväg sin expertkompetens, i det 

att kunskapen delas fritt på forumet, istället för att sälja den dyrt i form av konsulttjänster. 

Samtidigt så hjälper kunderna företaget att utvecklas varpå företaget kan behålla ett försprång 

gentemot sina konkurrenter, så i längden är det kanske positivt. 

 

Företaget menar även att varje release och kommunikationen omkring den ständigt påminner 

kunderna om tjänstens värde, men det innebär även förbättrat kundvärde. Lovelock et al. 

(1999) delar upp tilläggstjänster för kundvärde i åtta kluster, och de tilläggstjänster som 
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uppfylls genom kundernas involvering är information och undantag. Det första klustret 

uppfylls genom att företaget informerar kunderna om nya releaser och påminner kunderna om 

tjänstens värde varje kvartal, medan det andra klustret uppfylls genom att företaget tar sig an 

speciella efterfrågningar och åsikter om tjänsten, det vill säga erbjuder en tjänst utanför ramen 

för det normala tjänsteerbjudandet. Dessa två kluster påverkas direkt, medan övriga sex 

kluster påverkas indirekt genom förbättring av tjänsten på grund av kundernas åsikter. 

Att det studerade företaget valt att involvera kunderna och kommunicera bättre med dem visar 

på att företaget jobbar mer aktivt med CRM nu än vad de gjorde tidigare. Närmare 

kundkontakt ökar kunskapen om varandras behov, vilket förbättrar kundupplevelsen och 

minskar risken för att kunderna lämnar och väljer en annan leverantör (Kale 2014). Det visar 

även på att företaget jobbar med organizational learning culture, det vill säga organisatoriskt 

lärande, då de ständigt försöker förbättra sig och anpassa sig till nya miljöer (Cunningham & 

Gerrard 2000 se Islam et al. 2014). Detta påverkar i sin tur anställdas tillfredställelse och 

engagemang, vilket på det stora hela påverkar servicekvaliteten och kundnöjdheten (Islam et 

al. 2014). 

 
6.4 Personal in och personal ut 

I paradigmskiftet mellan produktförsäljning och prenumerationsförsäljning har företaget 

successivt identifierat ett förändrat behov av kompetenssammansättning vilket medför en 

medveten styrning av personalsammansättningen från företagsledningen för att tillmötesgå de 

nya behov som prenumerationsbaseringen innebär. Antalet tekniker minskar till förmån för 

personal som förstår applikationerna, kundernas verksamhet och hur kunderna ska jobba med 

sin automatisering. Även supportpersonal som ska hantera direkt support mot kunderna har 

ökats. Detta kan ses som en naturlig del av företagets utveckling, eftersom databasteknikerna 

valde att sluta och företaget då valde att inte ersätta dem utan istället ökade på med 

supportpersonal samt anställde en controller och en moln- och lönsamhetsanalytiker. Benlian, 

Koufaris & Hess (2011) tog upp att kunderna oroar sig kring säkerheten då deras företagsdata 

lagras i molnet. Företaget bekräftade den oron och säger att detta är något som brukar tas upp 

som en punkt i avtalen, men detta kommenteras inte så mycket mer. En säkerhetstjänsteman 

har dock anställts som jobbar uteslutande med säkerhet, styrning och certifiering av SaaS-

tjänsten. Motsvarande tjänst fanns inte tidigare. Enligt Lovelock et al. (1999) är förvaring ett 

av de åtta tilläggstjänster som finns för att öka kundvärdet och denna tilläggstjänst innebär 

just att företaget uppträder ansvarsfullt och tar hänsyn till kundens säkerhet, bland annat när 
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det gäller exempelvis personuppgifter eller data. Vi är dock lite misstänksamma till resultatet 

och att fokus på säkerheten inte togs upp mer. Möjligen hade vi fått en helt annat resultat om 

vi intervjuat säkerhetstjänstemannen eller en utav kunderna. Säkerhetsaspekten tror vi 

kommer bli än viktigare framöver då kommunikationen mellan maskiner kommer att öka och 

allt fler tjänster flyttar till molnet. Detta i takt med att femte generationens mobilnät (5G) 

rullas ut.  

 

På längre sikt bedöms denna förändring av personalsammansättningen också kunna bidra till 

en förändrad företagskultur vilket kan stödja utvecklingen mot en prenumerationsinriktad 

verksamhet. I teorin om organisatoriskt beteende menar Brief & Weiss (2002) att 

organisationen påverkar de anställda som i sin tur påverkar organisationen. Förändringen som 

företaget har genomgått i sin personalsammansättning på grund av de krav som den nya 

prenumerationsmodellen ställer på personalen kommer förhoppningsvis inte endast påverka 

företagets utveckling inom prenumerationsmodellen, utan även bemötandet av kunden 

eftersom antalet supportpersonal har ökat. Den ökade graden av automatisering kan också 

förklara behovet av att minska fokus på renodlade tekniska kompetenser till förmån för de 

som är inriktade på att upprätthålla god dialog och förklara innebörd och syfte med de 

levererade prenumerationstjänsterna. Denna medvetna styrning av personalsammansättningen 

kan sägas vara ett mindre formellt sätt att utöva ekonomistyrning (Ax, Johansson & Kullvén 

2009). Vi noterade i resultatet att det studerade företaget snarare var nöjda än missnöjda med 

att databasteknikerna valt att sluta då vi kunde skönja en viss sarkasm i kommentaren om att 

teknikerna gillar att skruva sönder kundernas lösningar och bygga rymdskepp. Det hade varit 

värre om teknikerna inte kunnat söka sig vidare och istället stannat kvar och jobbat vidare fast 

med mindre entusiasm. Vi konstaterar även att den tekniska kompetensen, i och med skiftet 

till prenumerationsmodell, vandrat från kunden och dess IT-avdelning till företaget och vidare 

till leverantören av molnplattformen. Det sker alltså en specialisering och fokusering av 

kompetenser där var och en gör det den är bäst på. 

  

De närmare kontakter som företaget har etablerat med sina kunder har i sin tur inneburit 

ökade krav på att leverera specifika och efterfrågade tjänster i realtid. Detta resonemang kan 

också beskrivas som en övergång till en ökad långsiktighet för företaget där målsättningarna 

inriktas mot att upprätthålla ett starkt kundunderlag under lång tid. Eftersom företaget 

använder sig av begreppet CLV, vilket oftast definieras som det beräknade nuvärdet av de 
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framtida intäkterna från en kund minus de beräknade framtida kostnaderna (Jain & Singh 

2002 se Heitz, Dettling & Ruckstuhl 2011), så kan förändringen av 

kompetenssammansättning även förklaras som en medveten strategi för att undvika att 

befintliga kunder lämnar företaget.  

  

Omfördelning av balansen mellan kompetenser inom företaget pekar på att de är väl medvetna 

om att tidigare studier har visat att lågkvalitativ kundsupport (Benlian, Koufaris & Hess 2011) 

är en av de tre största anledningarna till att kunder slutar köpa en SaaS-tjänst. Dock säger 

företaget att affärsmodellen och betalningsströmmarna som kommer med 

prenumerationsmodellen var det som ledde fram till beslutet att öka på supportpersonalen. 

Nöjdare kunder var en indirekt effekt av detta och ökningen gjordes alltså inte som en respons 

på att kunderna upplevde att de fick sämre service än väntat, för enligt företaget så har detta 

aldrig varit något problem. Det holistiska synsättet inom CRM, att alla aktiviteter ska bidra till 

att kunden skall vara villig att betala för produkten eller tjänsten som företaget säljer (Kale 

2014), ger stöd till behovet av att anpassa ett företags kompetensprofil när SaaS-tjänster 

erbjuds. Kundernas upplevda servicekvalitet baseras för företaget både på den tekniska 

kvaliteten med en automatiserad produkt men också på den funktionella kvaliteten med en 

förstärkt organisation för kundkontakter som handlar om hur kunden upplever tjänsten i ett 

helhetsperspektiv (Grönroos 2004).  

 
6.5 Införandet av system  

I och med att företaget har infört och håller på att vidare implementera och optimera ett 

system för automatisk kontroll och mätning, så har deras styrning därmed också utvecklats. 

Ledningsgruppen har fått en klarare syn över hela verksamheten och har dagligen koll på de 

viktigaste nyckeltalen, såsom Churn Rate och ACV. Detta är ett steg i rätt riktning mot det 

Benlian, Koufaris & Hess (2011) uppmanar till när de säger att företagsledare måste sätta sig 

in i hur kunder upplever och bedömer värdet av SaaS-tjänster för att få en möjlighet att kunna 

utreda vilka områden som är i behov av förbättring och kunna leverera service av högsta 

standard. 

 

De nya styrsystemen innebär en förbättring av företagets ekonomistyrning (Ax, Johansson & 

Kullvén 2009) och genom implementeringen av detta kommer företaget enklare kunna följa 

upp huruvida nyckeltalen utvecklas i riktning mot de strategiska målen som företaget har satt 
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upp. Dessa system kommer även vara nyttiga i uppföljningen av hur företagets CRM 

utvecklas. Att hela tiden kunna sammanställa informationen som företaget samlar in genom 

sina kundrelationer underlättar optimeringen av det realiserade kundvärdet genom kundens 

hela livscykel (Kale 2014). För företaget kommer denna typ av uppföljning kunna hjälpa till 

med att skaffa en djupare förståelse för vad kunden har för unika behov för att sedan försöka 

leva upp till dessa genom att höja kundvärdet i form av tilläggstjänster som förstärker 

kärntjänsten (Lovelock 1999).  
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7 Slutsats 

I detta avslutande avsnitt sammanfattar vi arbetet och redogör för de slutsatser vi kommit 

fram till. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning inom området. 

 
 
 
7.1 Slutsats 

Det vi visat i denna studie är hur och varför kundvården förändras hos ett företag som gått 

från produktförsäljning till att sälja tjänster i prenumerationsform. Detta har vi gjort med hjälp 

av ett exempel i ett framgångsrikt SaaS-företag. Företaget har definitivt ökat sitt kundfokus 

och jobbar idag, med större fokus på god service och en slags proaktiv kundvård, tillsammans 

med kunden i syfte att hjälpa kunden att vara mer framgångsrik. Det ökade fokuset på 

kundvård och att behålla kunden är en effekt utav affärsmodellens intäktsströmmar där 

intäkterna nu måste förtjänas varje dag.   

 
7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Tidigare forskning visar på att säkerhet är ett av de största problemen som SaaS-företag står 

inför, då kunder är oroliga för hur deras data hanteras i molnet. Vårt studerade företag 

upplever dock att kunderna inte anser att detta är ett så stort problem. Därför skulle det vara 

intressant att på en djupare nivå undersöka om datasäkerhet verkligen är ett problem idag, 

både genom att intervjua fler företag men även genom att intervjua kunder.  

 

Vidare vore det intressant att undersöka hur företag analyserar och använder användardata 

som lagras i molnet för att ytterligare optimera och skapa värde för kunden och företaget. 
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