
 

 

Organisationsinnovation för ökad 

försäljning i yngre kundgrupper 

-analys av den innovativa processen och dess utfall på försäljning och 

kundunderlag. 

 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi | Höstterminen 2015 

Av: Sandra Zandi 

Handledare: Henrik Fredfelt 

 



 

 

FÖRORD  

Jag vill börja med att tacka de personer som gjortdenna uppsats möjlig, min 

handledare Henrik Fredfelt, lektor vid institutionen för samhällsvetenskaper vid 

Södertörns Högskola, för rådgivning och handledning. Jag vill även tacka min 

arbetsgivare och min närmaste chef som gav mig tillgång till företagets material som 

jag använde i uppsatsen.  

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min sambo Staffan Holmberg för 

känslomässigt stöd under hela uppsatsprocessen.  

Tack! 

Trevlig läsning! 

2016-01-24 

Sandra Zandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Organizations, in order to compete globally, need to increase their innovation. 

Organizational research, therefore, need methods to describe how the innovation 

process function and how it can be analyzed, enabling organizational learning and 

establishing best practice. This study examines the innovation process in a retail 

organization based on Crossan and Apaydins theoretical framework (2010). The 

results from the innovation process are measured against a number of key 

performance indicators (kpi), which the organization wishes to affect. The study 

shows that the theoretical framework was possible to use for analyzing the 

innovational process. However, even if there was a positive result, it was difficult to 

say if this was caused by the innovation process or had happened anyhow. 
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SAMMANFATTNING 

Organisationer behöver vara innovativa för att konkurrera globalt. 

Organisationsforskning behöver därför kunna beskriva hur en innovationsprocess går 

till och hur den kan analyseras. Den här studien studerar innovation som process i en 

detaljhandelsorganisation utifrån ett teoretiskt ramverk skapat av Crossan och 

Apaydin (2010). Effekten av innovationsprocessen mäts utifrån ett antal nyckeltal 

vilka organisationen önskar påverka. Studien visar att det teoretiska ramverket kunde 

användas vid analys av innovationen som process. Däremot var det svårt att uttala sig 

om den försäljningsökning som skedde under perioden var relaterad till 

innovationsprocessen eller inte.  

Nyckelord 

Innovation, Organisation, Innovationsprocess, Konkurrens 
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1. INLEDNING 

Globaliseringen medför att organisationer kan verka och konkurrera globalt samtidigt 

som tekniska framsteg skapat nya förutsättningar för innovativa organisationer att 

konkurrera ut mindre innovativa sådana. Innovation och strategiskt hanterande av ny 

kunskap är avgörande för organisationers konkurrensförmåga (Dess & Picken, 2000; 

Tushman & O’Reilly, 1996; Mone, et.al., 1998;Verhaege & Kfir, 2002). Innovation 

bidrar även till att organisationer genom förändring kan nå ut till nya kundgrupper 

med sina tjänster. Studier av innovation tenderar att fokusera på empiriska studier av 

teknisk innovation inom produktionsindustrin (Birkinshaw, Hamel & Mol, 2008; 

Miles, 2005). Innovationsstudier inom tjänstesektorn är underutvecklade och 

beskrivningen av innovation som organisatoriskprocess d.v.s. hur innovation går till 

behöver ytterligare forskning (Crossan & Apaydin, 2010). Innovationsresultat och 

organisationsprestation behöver ävensammankopplas då studier av 

förändringsinitiativs genomförande visar att 70 % av dessa misslyckas (Crossan & 

Apaydin, 2010; Cartwright & Schoenberg, 2006; Washington & Hacker, 2005). Det 

finns således behov av ökad förståelse för och beskrivningar av innovationsprocessers 

skeenden och resultat.  

Den här uppsatsen beskriver innovationsprocessen i en organisationverkandes inom 

smyckeshandeln. Organisationen har genomfört en innovationsprocessmed ökad 

synlighet och aktivitet på Internet bl.a. genom E-handel med syftet att skapa fler 

kunder och nya yngre kundgrupper. 
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1.1. Bakgrund 

Här följer en kontextualisering av den utförda studien bestående av ett inledande 

stycke rörande svensk e-handel följt av en beskrivning av den studerade 

organisationen. Till sist en beskrivning av organisationens väg fram till den 

studerade innovationsprocessen.  

1.1.1.Svensk E-handel 

Svensk e-handel ökar och över 80 % av svenska internetanvändare har det senaste året 

handlat på Internet (Findahl, 2014). Under 2014 e-handlade svenskarna för 54,8 

miljarder kronor, mer än något annat nordiskt land i antal kronor och en andra plats 

gällande e-handel per person (PostNord, 2015). Bland svenskar mellan 18-79 år e-

handlar 83 procent minst en gång per år och 35 % minst en gång i månaden (Findahl, 

2014;PostNord, 2015).  Anledningarna till den ökande e-handeln kan tänkas vara 

flera, bl.a. har nyare säkrare betalningsmetoder givit att färre upplever en oro för t.ex. 

kreditbedrägeri, utbudet av varor på nätet har ökat och leveranstiderna har minskat 

(Findahl, 2014). Enligt rapporten E-handel i Norden 2015 är marknaden i de nordiska 

länderna i framkant gällande e-handel. Marknaderna har anpassat sig till det digitala 

klimatet och kombinerat med en tradition av distanshandel och starka ekonomier 

skapas förutsättningar för e-handel. 

1.1.2.Den studerade organisationen 

Den studerade organisationen är verksam inom smyckesbranschen på den nordiska 

marknaden. Den bedriver sin verksamhet genom olika koncept med både fysiska och 

e-butiker. Organisationen har över 1000 anställda och omsätter över en miljard sek 

per år.  

Det finns tre huvudsakliga koncept på den svenskamarknaden koncept A, B och C; 

 Koncept A fokuserar på moderata priser, hög tillgänglighet och hög 

igenkänningsfaktor.  

 Koncept B fokuserar på att pressa priser och att kunderna upplever ett högt 

värde för pengarna. 
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 Koncept C har målsättningen att vara en exklusivare produkt med välkända 

varumärken. 

 

Organisationens försäljning påverkas av flera planerade försäljningskampanjer vilka 

genomförs på årsbasis. Kampanjerna har olika syften och påverkar därmed 

omsättning, försäljning, marginaler, snittköp m.m. Exempel på kampanjer vilka 

genomförs kan vara rea kampanjer och lagerrensnings kampanjer. Försäljningen är 

även till viss del säsongsbunden och har en topp i november/december och en svacka 

under juni/juli.  

1.1.3.Organisationens väg mot förändring  

Hösten 2014 anlitade organisationens ledningsgrupp en konsult för framtagande av ett 

åtgärdsprogram kring organisatorisk måluppfyllelse och positionering på svenska 

marknaden. Tillsammans med ledningsgruppen studerades påverkandefaktorer och 

möjliga förändringsalternativ.  

December 2014 presenterades ett 10 punkts program rörande både fysiska butiker, 

varumärken, e-handel, kommunikation och marknadsföring, lagerinventering m.m. 

Ledningen tillsatte ett antal projektgrupper vilka genomförde ett uppstartmöte för att 

sedan på månadsbasis genomföra rapporterings och uppföljningsmöten fram tills dess 

att samtliga projekt skulle implementeras i maj 2015. 

Vid uppstartsmötet deltog både organisationens produkt och marknadsavdelningar 

samt ledningsgruppen. Mötet syftade till att skapa en gemensam referensram utifrån 

det ledningsgruppen och konsulten kommit fram till samt att delegera arbetsuppgifter 

till de olika projektgruppsdeltagarna.  

Projektgrupp 1- Samarbete med externa partners 

Syfte: Att hitta former för hur organisationen på ett effektivt sätt kan knyta kontakter 

och samarbeten med mediepersonligheter för utveckling och marknadsföring av olika 

produktkoncept. 
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Projektgrupp 2- ”unga kunder” – några år plus – minus 20. 

Syfte: Att skapa en bättre förståelse för yngre kundgrupper, hur söker de information 

om framtida köp och hur väljer de att handla? Hur uppfattas organisationens olika 

koncept? Målgruppen bedöms av organisationen vara potentiella kunder hos främst 

koncept A och därmed beslutades att tyngdpunkten på undersökningen skulle 

liggadär. 

Projektgrupp 3- Strategi för digitala media 

Syfte: Effektivisering av organisationens arbete med digitala media genom en 

framtagande och implementering av en strategi för kortsiktigt säljfrämjande och 

långsiktigt kännedomsskapande och imagehöjande aktiviteter.  

Efter sammanställning av genomförda möten presenterades ett förslag om hur 

organisationen skulle gå vidare med respektive projekt. Projektgrupperna skulle i fas 

1 arbeta fram förslag vilka senare kunde diskuteras och beslutas om, ledningen 

betonade vikten av att alla skulle delta. Under de efterkommande uppföljningsmötena 

utarbetades bl.a. förslag på sortimentsgrupperingar från projektgrupperna och dess 

förväntade bidrag på årsbasis detta med syfte att skapa ett samlat beslutsunderlag för 

ledningsgruppen. Under det sista uppföljningsmötet (slutmötet) presenterade 

projektgrupperna deras slutsatser vilket utgjorde underlag för ledningens beslut. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att utifrån ett teoretiskt ramverk, Crossan och Apaydins modell 

(2010), undersöka en innovationsprocess som genomförts i ett företag inom 

smyckesbranschen, samt studera innovationens utfall.  

Forskningsfrågorna är; 

1. Hur har organisationens innovationsprocess strukturerats?  

2. Vilket utfall kan mätas på de nyckeltal (e-handelsförsäljning, slutförda köp av 

unga kunder genom e-handel, antal besök i e-handelsbutik i åldrarna 18-24år, 

antal slutförda köp med studentrabatt, antal medlemmar 18-25år i 

lojalitetsprogram) innovationsprocessen önskar påverka under 

implementeringsprocessen? 

För den andra frågeställningen formulerades följande hypotes: Den genomförda 

innovationsprocessen har lett till ökad försäljning generellt och till ökad försäljning 

bland yngre kunder. 

1.3.Avgränsningar 

Studien utgår från data insamlad av organisationen för andra syften än den 

genomförda studien, huvudsakligen interna databaser t.ex. CRM-system och Google 

Analytics samt mötesprotokoll. Studien avgränsas till data rörande kunder i åldrarna 

18-25 år vilka handlat genom e-handel. Studien rör vidare enbart e-handel med 

silversmycken samt en del av det teoretiska ramverket av Crossan och Apaydin 

(2010).   
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2. TEORI 

Avsnittet inleds med en beskrivning av organisationsförändring och innovation och 

skillnaderna mellan dessa. Det följs av en genomgång av ettteoretiska ramverkför 

innovation i organisationer vilket studien utgår ifrån.  

2.1.Organisationsförändring 

Organisationers vardag präglasav intensiva och konkurrensdrivna 

marknadsförändringar vilka framtvingarflexibilitet (Dess& Picken, 

2000;Tushman&O’Reilly, 1996). Externa förändringar samspelar med interna 

organisatoriska faktorer (specialisering, formalisering och standardisering) vilka 

påverkar organisationers administrativa komplexitet och agerandeförmåga 

(Damanpour, 1991; Russel & Russel, 1992; Delaney, et.al., 1996). Nahavandi (2015) 

presenterar en modell där organisationsförändring påverkas av externa (ekonomiska, 

politiska, kulturella, sociala, demografiska, industrispecifika och teknologispecifika) 

och interna (låg organisatoriskprestation, nytt ledarskap, låg medarbetarnöjdhet, nytt 

syfte & vision och intern konflikter) krafter se bild 1. (Nahavandi, 2015;Daft, 1982; 

Kimberly, 1981;Damanpour, 1991). 

 

Bild 1. Organisationsförändring där både externa och interna krafter kan påverka en 

organisations behov av att förändra sig (Nahavandi, 2015). 
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Organisationsförändring kan även delas upp utifrån hur den tar sig form, 

succesivt/evolutionärt eller plötsligt och revolutionärt (Dewar & Dutton, 

1986;Tushman, Newman & Romanelli, 1986). Damanpour (1991) tar en annan 

utgångspunkt och delar upp förändringar utifrån vad de påverkar, administrativa 

förändringar vilka påverkar struktur och administration eller tekniska vilka påverkar 

produkter, tjänster och teknik. Nahavandi (2015) anger fyratyper av 

organisationsförändringar utifrån hur de äger rum i organisationer;  

1. Planerad förändring som uppstår genom medveten ansträngning.  

2. Oplanerad förändring som uppstår plötsligt utan särskild insats.  

3. Evolutionär förändring som sker gradvis eller stegvis.  

4. Revolutionär förändring som sker snabbt och dramatiskt.  

Det finns således olika sätt att se på både ursprung, påverkan och agerande rörande 

organisationsförändring, de har dock gemensamt att organisationen gör något 

annorlundanär förändringen är över.  

Organisationsförändringar påverkar vad organisationer gör och kommer därmed 

påverka de vilka verkar i den. Organisationsutveckling innebärstyrning och 

omfördelning av resurser, utvecklande av kundrelationer samt marknadsanalys, kund- 

medarbetarundersökningar och avancerad dataanalys för positionering i relation till 

andra (Nahavandi, 2015).Organisationsförändringar framtvingar således nya sätt att 

agera men organisationer vilka förändrar sig behöver inte vara innovativa, innovation 

kännetecknas av något nytt i förändringen, att organisationer väljer att agera på ett för 

dem nytt sätt (Daft, 1982;Damanpour, 1991).  

Det finns således både externa och interna faktorer vilka påverkar förändring och 

förändring kan även den ske av olika anledningar. Det som särskiljer innovation från 

förändring är en medvetenhet kring vart organisationen vill nå och vilka steg som kan 

tas för att nå dit. Nedan följer en mer ingående beskrivning av innovation. 
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2.2.Innovation 

Innovation är en del av det Nahavandi (2015) kallar planerad organisationsförändring 

vilket innebär att organisationer medvetet genom olika strategier samlar in data och 

analyserar den för att förnya sig. Den första definitionen av innovation av Schumpeter 

betonade nyhetsaspekten av innovationsbegreppet, innovation handlar här om nya sätt 

att producera, sälja, skapa marknader etc. (Hansen &Wakonen, 1997). Schumpeter 

nämner vidare fem typer av innovation (Fagerberg, 2005;Schumpeter, 1983); 

1. Nya produkter. 

2. Nya produktionsmetoder. 

3. Nya marknader. 

4. Nya källor för varuproduktion. 

5. Nya sätt att organisera affärer.  

Nahavandi (2015) menar att innovation innebär användandet av resurser och kunskap 

för skapande av nya idéer, produkter, processer och tjänster.  Crossan och Apaydin 

(2010) utgår i sin sammanställning av innovationsforskning från definitionen;  

Innovation is; production and adoption, assimilation and exploitation of a value-

added novelty in economic and social spheres; renewal and enlargement of products, 

services and markets; development of new methods of production; and establishment 

of new management systems. It is both a process and an outcome.  

Innovationsprocesser kan därmed ta två utgångspunkter, teknologiska vilka ökar 

värdet genom teknisk utveckling och organisatoriska vilket är nya sätt att strukturera 

och organisera arbete (Edquist, et.al., 2001). Robert (1988) menar slutligen att 

innovationers utfall inte är produkter, strategier eller processer utan snarare avtrycket 

som innovationer gör på marknaden i form av ekonomisk och social påverkan.  
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Utifrån definitionerna framgår att organisatorisk innovation handlar om att genom en 

planerad process göra någonting nytt och innovationsforskning handlar om att 

kartlägga, beskriva och skapa förståelse för hur innovation äger rum för att sedan 

mäta dess effekter på marknaden.  

2.2.1.Ett teoretiskt ramverk för organisationersinnovationsprocesser 

Crossan och Apaydin (2010) presenterar en teoretiskmodell för att beskriva och förstå 

innovationsprocessen inom organisationer(se bild 2) och menar att särskilt 

beskrivningen av innovation som organisatoriskprocess d.v.s. hur innovation går till 

är underutvecklad. Innovationsprocessen delas enligt modellen upp i två huvuddelar, 

Innovationsdeterminanter och Innovationsdimensioner, vilka beskrivs mer detaljerat 

nedan.   

Innovationsdeterminanter 

Innovationsdeterminanter består av tre undergrupper vilka samtliga innehåller ett 

antal variabler vilka påverkar innovation.  

Den första gruppen är ”Leadership” (Innovativt ledarskap)och rör det högsta 

ledarskapet och styrelsens vilja och motivation till innovation. Ledarskapsfaktorerna 

delas upp på grupp respektive individuella variabler, gruppvariabler är tekniskt, 

professionellt och innovativt kunnande samt motivation för genomförande.De 

individuella variablerna är förmåga att hantera osäkerhet,självförtroende och 

originalitet, öppenhet inför egna och andras erfarenheter, förmåga till okonventionellt 

tänkande, förmåga att följa uppsatta regler, auktoritet, självständighet, proaktiv 

förmåga, härleda resultat till inneboende faktorer, vilja att lyckas, personligt 

initiativtagande samt förändringstålighet (Barron &Harrington, 1981; Patterson, 

1999;George&Zhou, 2001; West, 1987; Frese, et. al., 1999; West & Wallace, 

1991;Simonton, 1991; Seibert, et. al., 2003; Amabile, 1983, Frese & Zapf, 1994; 

Damanpour, 1991;Mumford, et.al., 2002; Sternberg, et. al., 2003).   

Den andra undergruppen kallas ”Managerial Levers” (Administrativa hävstänger). 

Crossan och Apaydin (2010) anger fem huvudsakliga 
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hävstångsfaktorer;Organisationens syfte, målsättningar och strategier, 

Organisationens system och struktur, Resursfördelning, Organisatoriskt lärande och 

kunskapshantering, Organisationskultur. 

Den tredje och sista undergruppen under Innovationsdeterminanter kallas 

”Businessprocesses” (Affärsprocesser).Gruppen delas upp i fem undervariabler. 

Initiering och beslutsfattande, Dokumentadministration, Utveckling och 

implementering, Projektledning och slutligen Kommersialisering.  

Innovationsdimensioner 

Innovationsdimensioner är den andra huvudkategorin i Innovationsmodellen. Den 

delas upp i två dimensioner, innovation som process och innovationers utfall. 

Innovationsprocessen svarar huvudsakligen på frågan om hur innovation sker medan 

utfallsdimensionen rör frågan vad som sker. 

Processdimensionen delas upp i fem delar; 

1. Nivå, är huruvida innovationen sker på organisation/företag-, grupp-, eller 

individnivå. 

2. Drivkrafter, kan vara både externa (möjligheter på marknaden eller lagar och 

förordningar) och interna (tillgängliga data och resurser). 

3. Riktning, startar innovationsprocessen top-down eller bottom-up. 

4. Källor, grundas innovationsprocessen externt (anpassning till en innovation 

framtagen på annan plats) eller internt (egen idékraft inom organisationen).  

5. Locus, berör innovationsprocessens omfattning. Skapas innovationen enbart 

inom den egna organisationen eller i samråd med andra. Skapas den i samråd 

med flera aktörer inom organisationen eller ett fåtal.  

Utfallsdimensionendelas också upp i fem delar; 

1. Form, gör skillnad på tre typer av innovationsform, produkt/tjänst, 

process/utförande och affärsmodellsinnovation.  
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2. Omfattning, innovation kan vara begränsad och progressiv eller radikal.  

3. Referens, är hur och för vilka innovationen är nyskapande, för organisationen, 

marknaden, industrin, samhället etc.  

4. Typ, gör skillnad mellan tekniska och administrativa innovationer.  

5. Innovationers natur (kan appliceras på både utfalls och process dimensionen) 

och handlar om innovationen är outtalad eller uttalad.  

 

Bild 2. En teoretisk modell för organisationsinnovation, samtliga delar. Den 

underutvecklade processdimensionen benämns ”innovation as a process” (Crossan & 

Apaydin, 2010) s. 1167. 
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3.METOD 

Metod delen inleds med en genomgång av kvantitativ och kvalitativ metod och hur 

dessa appliceras i den genomförda studien. Detta följs av ett stycke vilket berör 

studiens tillvägagångssätt, etik och till sist framförs metodkritik kring den 

genomförda studien.  

3.1.Kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvantitativ metod kommer av att kvantifiera d.v.s. beräkna (Fangen & Sellerberg, 

2011). Metoden kännetecknas av matematisk insamling av numerisk data vilket med 

hjälp av statistik kan jämföras (Edling & Hedström, 2003; Bryman, 2008; Backman, 

2008).  Relationen mellan teori och forskning är vid användning av kvantitativ metod 

deduktiv vilket innebär att logiska slutsatser kan dras utan att fysiska observationer är 

nödvändiga (Bryman, 2008). Enligt Djurfeldt, Larsson &Stjärnhagen (2010) kan 

variation och andra statistiska egenskaper hos definierade variabler undersökas med 

kvantitativ metod. Kvalitativa studier bygger däremot på en forskningsstrategi där 

tonvikten ligger på ord snarare än kvantifiering vid insamling och analys av data 

(Bryman, 2008).  

Kvalitativforskning är jämfört med kvantitativ sådan mer benägen att ta upp 

deskriptiva detaljer. Kvalitativforskning väljer att lägga fokus på varför och hur 

frågor snarare än vad frågor vilka oftare belyses genom kvantitativa metoder (Ibid.). 

Fangen & Sellerberg (2011) menar att även strikt kvalitativt arbete kräver kvantitativa 

termer och tankebanor och att detsamma gäller för kvantitativ metod. Därmed kan det 

tänkas försvårande att tänka i rena kvalitativa kontra kvantitativa termer. I den 

genomförda studien har både kvantitativ och kvalitativ metod använts.  

För den första frågeställningen används endeskriptiv analys av innovationsarbete som 

process utifrån Crossan och Apaydins ramverk (se bild 2). En deskriptiv 

(beskrivande) undersökning har syftet att klassificera, kategorisera eller precist 

beskriva egenskaper hos individer eller situationer 

(http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Vetenskaplighet07.pdf). Deskriptiv 

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Vetenskaplighet07.pdf
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metod kan användas när det finns grundläggande kunskap och förståelse för det 

studerade utan ambition till sambandförklaringar (Björklund & Paulsson, 2003). 

Deskriptivmetod beskriver det studerade och lämpar sig särskilt väl vid undersökande 

av processer och strukturer (Taylor & Bogdan, 1998). Deskriptivmetod behöver inte 

utgå från teorier eller hypoteser i sin ansats att beskriva fenomen utan kan stanna vid 

att just beskriva dem (Taylor & Bogdan, 1998; 

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Vetenskaplighet07.pdf). I den deskriptiva 

delen gjordes en sådan analys av företagets innovationsprocess utifrån Crossan och 

Apaydins teoretiska ramverk (2010). 

För frågeställning två utvärderas innovationsprocessen kvantitativt med hjälp av data 

rörande besök, försäljning och antal medlemmar i lojalitetsprogrammet och en 

kvantitativ beräkning gjordes av olika aktiviteters påverkan på organisationens viktiga 

nyckeltal. 

3.2.Tillvägagångsätt 

Studien bygger på av organisationen redan insamlat material bestående av statistik 

och arkiveratinternmaterial, se mer ingående beskrivning nedan. Studien behandlar 

perioden första maj till och med sista oktober 2015 samt där data varit tillgänglig 

samma period 2014. Materialet analyseras sedan utifrån en del Crossan och Apaydins 

modell (2010) för organisations innovation.  

De olika materialkällorna är;  

Google Analytics; är ett analysverktyg för mätning och sammanställning av besökares 

beteenden på givna hemsidor. Med hjälp av Google Analytics hämtas data rörande 

försäljning, geografisk placering på besökare, ålder på besökare och vilka sidor de 

väljer att besöka. Detta analysverktyg har en bestämd åldersfördelning, vilket gör att 

organisationsdata när det gäller ålder på besökare begränsas till åldrarna 18-24 och 

inte för åldrarna 18-25 år vilket gäller övrig data.  

QlikView; används för att ta fram detaljerad försäljningsstatistik. 

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Vetenskaplighet07.pdf
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Ramos; är ett E-handelssystem för utveckling och bearbetning av e-

handelsplattformar. Ramos möjliggör orderbearbetning, lagerhantering, orderstatistik, 

webbkampanjer och försäljning. 

Digitalt CRM-system (CustomerRelationship Management); ger möjlighet att ta fram 

statistik över koncepts olika lojalitetsprogram, vilka medlemmarna är, deras ålder, 

kön etc.  

Övrig intern dokumentation t.ex. de olika konceptens definitioner och strategier samt 

protokoll från möten med projektgrupper.    

Inledningsvis genomfördes en analys av organisationens innovationsprocess utifrån 

det deskriptiva ramverket i Crossan och Apaydins modell (2010). Den ruta i 

modellen, se bild 2, som användes är ”Innovation as process”. De olika moment 

organisationen genomförde kategoriserades in under respektive kategori; Level/Nivå, 

Driver/Drivkraft, Direction/Riktning, Source/Källa och Locus/Lokus. Därefter 

studerades de faktiska utfallen av förändringen på olika organisatoriska nyckeltalen, 

en huvudsakligen kvantitativanalys.  

3.3.Etik 

Den här studien har följt de etiska riktlinjerna för forskning fastslagna av 

Vetenskapsrådet (http://codex.vr.se/forskningsetik.shtml). Den studerade 

organisationen önskar vara anonym. 

Innan studien genomfördes inhämtades ett godkännande från organisationens ledning 

för dess genomförande. Vidare har organisationen anonymiseratsför att säkerställa 

dess integritet. Rapportförfattaren är anställd inom organisationen, men har inga 

fördelar av att kunna dokumentera speciella resultat, sitter inte i ledningsgruppen, är 

inte delägare. Den här studien har inte på något sätt initierats eller påverkats av 

organisationens ledarskap. De kunder vars aktiviteter är underlag för analyser är helt 

anonyma, ingen enskild person kan identifieras. Författaren har på egen hand tagit 

fram forskningsfrågor och material. Den studerade organisationen har inte vare sig 

http://codex.vr.se/forskningsetik.shtml
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före, under eller efter studiens genomförande haft synpunkter på teorival, metod, 

resultat eller frågeställningar.  

3.4.Metodkritik 

Den genomförda studien använder en kombination av beskrivande och beräknande 

tillvägagångssätt. Det innebär att både deskriptiv analys och en kvantitativ metod, 

beräkning av försäljningsdata används.  

Den deskriptiva delenanalyserar organisationens innovationsprocess utifrån ett 

teoretiskt ramverk. En svaghet i tillvägagångssättet är att Crossan och Apaydins 

teoretiska ramverk (2010) saknar inkluderings- och exkluderingskriterier för hur data 

ska organiseras inom de olika nivåerna, och att författarens sortering inte är jämförd 

med någon annan persons sortering. Det medför begränsad replikerbarhet, d.v.s. 

”transferabilitet” i den deskriptiva delen (Graneheim & Lundman, 2004 ). Crossan 

och Apaydin (2010) nämner även att det behövs ytterligare studier rörande innovation 

som process för att klargöra hur organisationer går tillväga i innovationsarbetet. Det 

betyder att även modellen som sådan inte är prövad. Vidare saknar modellen tydliga 

inkluderings och exkluderingskriterier för hur data ska kategoriseras och tolkas.  

Användandet av Google Analytics och andra elektroniska källor kan även tänkas vara 

problematiska. Google registrerar genom inloggningar på datorn och eventuellt även 

IP-adresser vem det är som besöker en hemsida, det innebär att en delad enhet t.ex. en 

surfplatta i ett hem kan registreras utifrån den som är inloggad eller har registrerat 

Internet abonnemanget snarare än den person vilken verkligen besöker sidan. Det 

medför att yngre kunder vilka kan tänkas bo kvar hemma i högre utsträckning kan 

tänkas surfa via en enhet vilken delas med andra och detta kan tänkas manipulera 

Googles statistik. Man skulle kunna lägga till frågor om kunden i samband med köp 

på internet.  

De kvantitativa delarna är beräkningar av sekundärdata d.v.s. data som samlats in av 

någon annan och inte av författaren i syfte att utföra studien. Det innebär att insamlad 

data skulle kunna vara manipulerad på ett sådant sätt att den visar siffror vilka inte 
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överensstämmer med verkligheten. Det saknas även möjlighet att undersöka om det 

skulle förhålla sig så. Data över nyckeltal samlades in efter påbörjad 

innovationsimplementering vilket gör att det saknas föremätningar. Detta leder till att 

metoden eventuellt kan antyda potentiell korrelation mellan innovation och utfall men 

inte kausalitet. Det saknas även kontroll av eventuellt alternativa påverkande variabler 

vilket påverkar möjligheten till säkra slutsatser. 

4. RESULTAT & ANALYS 

Inledningsvis beskrivs hur organisationens innovationsprocess gått tillväga för att i 

analysdelen analyseras utifrån den valda teoretiska modellen.  

4.1. Resultat 

4.1.1. Samarbete med externa partners 

Projektgruppens uppstartmöte analyserade organisationens aktuella arbetssätt rörande 

bevakning av sociala medier främst bloggar, Instagram, Facebook och Twitter. 

Analysen utmynnade i ett antal förslag på aktörer med vilka samarbete skulle kunna 

vara aktuellt. Utifrån den upprättade listan vände sig sedan projektgruppen till 

personalgruppen för att verifiera och eventuellt komplettera den upprättade listan.  

Projektgruppen diskuterade även möjligheten till ökad kontinuitet rörande fysiska 

personer vilka skulle kunna förknippas med specifika varumärken över tid. Det 

fastslogs att de bloggare vilka skulle kunna representera varumärket redan skulle vara 

väletablerade inom sociala medier men stora mängder följare inom ovan nämnda 

plattformar. De samarbeten som skulle etableras var främst i marknadsföringssyfte 

och gruppen fann ingen anledning att bloggare skulle vara inblandade i 

produktutveckling utan kunde välja ut artiklar de tyckte om ur existerande 

varusortiment.  
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De framtida samarbetena skulle sedan kunna samorganiseras med andra mer 

omfattande kampanjer vilka skulle genomföras med andra varugrupper. 

Projektgruppens diskussioner berörde även hur organisationen skulle kunna 

effektivisera framtida samarbeten och berörde särskilt användandet av bilder i olika 

sammanhang och hur en marknadsbudget behövde avsättas för detta.  

Efter projektgruppens sammanställning beslutade ledningsgruppen om att etablera 

samarbete med ett antal personer inom sociala medier med förhoppning om ökad 

synlighet i yngre kundgrupper. Det skapades i.o.m. detta en ny kategori i koncept A´s 

e-handelsplattform där bloggsamarbetena kunde presenteras. Under perioden 

september-oktober 2015 genomfördes sju stycken bloggsamarbeten.  

4.1.2. Unga kunder 

Projektgruppens uppstartmöte centrerades kring frågor rörande hur organisationen 

kunde få en bättre uppfattning om de s.k. unga kunderna (18-24år). Gruppen önskade 

ökad förståelse för hur yngre kunder söker efter smycken och hur deras sökningar 

sedan leder till eventuella köp. Gruppen önskade även skapa förståelse för hur unga 

kunderna upplevde koncept A och hur de söker efter information, både på nätet och i 

övrigt. Projektmålet definierades till kartläggning av unga kunders beteende och köp-

mönster med effektmålet att unga kunder ska öka sin handel hos koncept A. 

Vid uppföljningsmötet hade projektgruppen genomfört en digitalenkät via sociala 

medier, en djupare analys av koncept A försäljningssiffror genom e-

handelsplattformen samt deras aktivitet i koncept A’s lojalitetsprogram. 

Lojalitetsprogrammet visade att 70 % av dess medlemmar var över 40 år.  

De drog utifrån detta slutsatsen att kundgruppen befinner sig online snarare än i fysisk 

butik och att de i lägre utsträckning än andra kundgrupper är medlemmar i 

lojalitetsprogrammet.  

Projektgruppen studerade därefter vad befintliga kunder i kundgruppen handlade för 

produkter via e-handelsplattformen samt vad de köpte i fysiska butiker genom 
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kundklubben. Syftet var att hitta de produkter och de prisklasser vilka kan tänkas 

tilltala yngre kunder på webben.  

Gruppens slutmöte centrerades kring framarbetade åtgärdsförslag. Analysen 

konstaterade att unga kunder befinner sig på Internet och att Internet fyllde dubbla 

funktioner för dem, både som socialplattform och handelsplats. För att nå dem 

behövde organisationen öka sin närvaro i sociala medier och e-handel. Gruppen 

bestämde sig även för att inkludera fysiska butiker eftersom en stor del av de 

tillfrågade i enkätstudien någon gång handlat i en fysisk butik.  

Efter projektgruppens sammanställning beslutade ledningsgruppen att vidta åtgärder 

rörande sociala medier och produktutveckling för att få större marknadsandelar i 

yngre kundgrupper.  

Satsningar vilka genomfördes i sociala medier syftade huvudsakligen till att på olika 

plattformar publicera inspirerande bilder med avsikt att skapa en livsstilsimage vilken 

avsåg locka yngre kunder. Tävlingar i samarbete med mediepersonligheter hade 

avsikten att värva fler följare till Instagram och Facebook. Samarbetena var tänkta att 

skapa ökad exponering på ytor där målgruppen finns. Genom sociala medier fanns det 

en önskan om ökad spridning för de satsningar på produktutveckling och studentrabatt 

vilka infördes.  

4.1.3. Strategi för digitala media 

Projektgruppens uppstartsmöte syftade till effektivisering och framtagande av en 

digital media strategi. Organisationen behövde kartlägga sina kortsiktigt 

säljfrämjande, kännedoms-skapande och imagehöjande aktiviteter. Behovet 

grundades på säljdata vilken visade en minskning av antalet kunder, särskilt bland 

yngre kundgrupper, och ökad utsatthet på marknaden. Vid arbetets början utgick 

koncept A’s digitala marknadsföring främst genom CRM i form av ett 

lojalitetsprogram, begränsade insatser i sociala medier och en e-handelsplattform. Det 

genomfördes säljfrämjande och imagebyggande aktiviteter/kampanjer, dock i 

begränsad utsträckning.  
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Projektgruppen började med att kartlägga vilken typ av kommunikation 

organisationen hade tillgång till och hur den skulle kunna användas. Organisationens 

digitala kommunikation delades upp i ägd, köpt eller förtjänad kommunikation. 

Ägd kommunikation 

Ägd kommunikation är sådan vilken organisationen tagit fram internt och därmed 

själva äger fulla rättigheter att använd. Den kan göras tillgänglig både på den egna 

webbplatsen, i nyhetsbrev och i företagets egna sociala media kanaler.  

Köpt kommunikation 

Köpt kommunikation är främst olika former av digitala annonser t.ex. Google 

Adwords, FacebookAds och banner-placering på andras webbplatser. Den här typen 

av kommunikation finns kvar så länge organisationen betalar för platsen.  

Förtjänad kommunikation  

Förtjänad kommunikation när organisationen delat t.ex. ett inlägg, en sida eller 

kommentar vilken andra sedan väljer att uppmärksamma genom att själva dela den 

vidare i sitt personliga nätverk. Förtjänad kommunikation sker tillsammans med 

kunderna och det blir viktigt för organisationen att skapa en positiv viral 

spridningseffekt.  

Gruppens uppföljningsmöte kartlade förutsättningarna för att utveckla arbetet med 

digitala medier och effektivisera arbetssättet. Gruppen fastslog att det behövdes 

utökad tid och budget för analysarbete samt statistisk uppföljning av Google 

Analytics och webbanalys med A/B-testning. För att klara av uppgiften behövde 

organisationen samarbeta med externa aktörer främst för dataspårning genom Google 

Analytics. Organisationen behövde ett verktyg för arbetsstrukturering kring sociala 

medier och för detta behövdes riktlinjer.  

Ledningsgruppen beslutade därmed att koncept A skulle påbörja samarbete med en 

externaktör specialiserad på sociala medier för att bidra med specialistkompetens, 

verktyg och rådgivning. Målet från ledningsgruppen var att koncept A skulle öka 

struktureringsgraden samt etablera arbetsprocesser för att öka antalet följare, inläggs 
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räckvidd, länkklick och allmänt engagemang.  Beslut fattades även om en ökad 

diversifiering av målgrupper i kopplingen mot CRM och att organisationen skulle 

utveckla verktyg för sociala medier, webbanalys och A/B-tester. 

4.2. Analys 

4.2.1. Hur har organisationens innovationsprocess strukturerats utifrån 

en analys med Crossan och Apaydins modell över “Innovation as a 

process”? 

Nivå: individuell, grupp, företag/organisation 

Innovationen har huvudsakligen skett på organisationsnivå då processen startas efter 

direktiv från högsta ledningsgrupp. Flera parter involverades under 

innovationsarbetets gång men initieringen skedde centralt i organisationen.  

Innovationsarbetet fortsatte sedan huvudsakligen på gruppnivå för att sedan flyttas 

fram och tillbaka mellan organisation och gruppnivå. Delar av innovationsprocessen 

kan därmed anses vara på gruppnivå medan processen som helhet var på 

organisationsnivå.  

Drivkrafter: Resurser, Marknadens möjligheter 

Resultatet visar att både externa och interna drivkrafter påverkade beslutet om 

innovation. Externt bedömdes flera aktörer på marknaden ha ökat konkurrensen och 

man såg ett eventuellt framtida kundtapp. Interna krafter var bl.a. behov av 

resursutökning i form av utbyggnad av befintliga verktyg/tjänster för detaljerad analys 

av kunders köpbeteenden.  

Huvudsakligen kan drivkrafterna anses externa, kopplade till marknadens möjligheter, 

behovet uppstod i.o.m. att organisationen såg förändringar på marknaden och därmed 

ett behov att utveckla sig för att bibehålla sin egen position.  
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Riktning: Uppifrån-och-ner eller nerifrån-och-upp 

Innovationsprocessen startades av högsta ledningen och flyttades nedåt i 

organisationen s.k. top-down styrning eller uppifrån-och ner. Organisationens 

ledningsgrupp spelade en aktiv roll i alla processensstadier och fattade samtliga 

avgörande beslut. Ledningsgruppen studerade olika faktorers påverkan och möjliga 

förändringsalternativ från samtliga projektgrupper. Det var ledningen som utsåg 

projektgrupperna och även vilka som skulle ingå i varje grupp. Interaktionen med 

gruppdeltagarna var av mer förankrande karaktär än utifrån en önskan om 

delaktighet/påverkan på att skapa målbilder etc.  

Källor: Intervention, anpassning 

Externt påverkade marknadens digitalisering organisationen att försöka erbjuda 

innovativare lösningar för kunderna, och kunddata påverkade även vilka beslut som 

fattades. Dessa är båda exempel på anpassning snarare än innovation. 

Lokus:omfattning inom och utanför organisationen 

Innovationsprocessens skapades internt och inte i samråd med andra organisationer. 

Internt var flera projektgrupper engagerade i innovationsprocessen.  

4.2.2. Vilket utfall kan mätas på de nyckeltal innovationsprocessen 

önskar påverka under implementeringsprocessen?   

Försäljningsdata från e-handelsplattformen rörande silversmycken och antal 

slutförda köp från första maj till sista oktober år 2014 och 2015. Data från 2014 är 

innan innovationsarbetet påbörjades och data från 2015 under implementering av 

innovationsarbetet.  
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Försäljningsdata: 

Data hämtad ur organisationens försäljningsstatiska verktyg visar att e-

handelsförsäljningen av silversmycken hos koncept A (se bilaga 1) har ökat med 31 % 

under perioden maj till oktober 2015 jämfört med samma period år 2014, se tabell 1; 

Tabell 1: E-handelsförsäljning av silversmycken i koncept A webbshop maj-

oktober år 2014 och 2015 samt den procentuella skillnaden mellan månaderna.  

Månad År 2014 År 2015 
Procentuell 

skillnad 

Maj 126 943 kr  181 184 kr 43%  

Juni 104 959 kr  119 928 kr 14% 

Juli 88 551 kr 79 109 kr  -11% 

Augusti 81 925 kr 104 278 kr  27% 

September 56 395 kr 92 157 kr  63% 

Oktober 62 827 kr  108 194 kr 72% 

Total 521 600 kr 684 850 kr  31% 

 

Tabell 1, E-handelsförsäljning silversmycken i koncept A webbshop maj-oktober 

2014 och 2015 samt procentuell skillnad mellan varje månad. Data hämtad från 

QlikView. 
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Unga kunder: 

Antal slutförda köp i åldrarna 18-24 år. Det saknas jämförelsetal för år 2014 gällande 

antal slutförda köp för åldrarna 18-24år, se tabell 2; 

Tabell 2: Antal slutförda köp, E-handel, åldrarna 18-24 år, 

koncept A 

Månad  År 2015 

Maj 114 

Juni 117 

Juli 117 

Augusti 110 

September 112 

Oktober 99 

Total 669 

 

Tabell 2, Antal slutförda köp koncept A e-handelsbutik månad för månad, maj-

oktober 2015. Data hämtad från Google Analytics. 
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Besök i åldrarna 18-24år månad för månad fördelade sig som följer se tabell 3;  

Tabell 3: Antal besökare i koncept A’s E-handelsbutik i åldrarna 

18-24 år relaterat till det totala antalet besökare maj-oktober 2015 

Månad  Ålder 18-24 
Totala antal 

besökare 

Procent ålder 18-24 av 

totala antalet besökare 

Maj 33225 167740 20 % 

Juni 32021 157316 20 % 

Juli 28197 124852 23 % 

Augusti 28536 129326 22 % 

September 27373 121240 23 % 

Oktober 10375 52294 20 % 

Total 159727 752768 21 % 

 

Tabell 3, Antalet besökare koncept A webbshop månad för månad maj-oktober 2015 

uppdelat på åldersspannet 18-24år, det totala antalet besökare och 18-24åringarnas 

procentuella andel av det totala antalet besökare. Data hämtad från Google Analytics. 
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Den studentrabatt vilken införde utnyttjades 34 gånger under perioden maj-oktober 

2015, för månadsfördelningen se tabell 4; 

Tabell 4: Antal slutförda köp med studentrabatt hos koncept A 

Månad  År 2015 

Maj 5 

Juni 7 

Juli 2 

Augusti 7 

September 5 

Oktober 8 

Total 34 

 

Tabell 4, antal slutförda köp med webbkod för studentrabatt per månad under 

perioden maj-oktober 2015. Data hämtad från Ramos. 
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Lojalitetsprogram: 

Data hämtad ur organisationens CRM-verktyg visar en minskning av antalet 

medlemmar i åldrarna 18-25 år med 12 % under perioden maj till oktober 2015 se 

tabell 5; 

Tabell 5: Antal medlemmar i åldrar 18-25 år i koncept A 

lojalitetsprogram maj-oktober 2014 och 2015 samt den 

procentuella förändringen i antal medlemmar.  

Månad 
År 2014 År 2015 

Procentuell förändring 

månad för månad 

Maj 2325 2181 -6% 

Juni 3027 2631 -13% 

Juli 2112 1769 -16% 

Augusti 2278 1677 -26% 

September 1914 1839 -4% 

Oktober 1818 1703 -6% 

Totalt 13474 11800 -12% 

   

 

Tabell 5, antal medlemmar i åldrarna 18-25år i koncept A’s lojalitetsprogram. Data 

hämtad från Digitalt CRM-system. 
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6. DISKUSSION 

Genom att använda Crossan & Apaydin modell (2010) var det möjligt att beskriva 

innovationsprocessen. Analysen visade att innovationen startades av ledningsgruppen, 

då de fattade beslut om att olika innovationsprojekt skulle startas. Själva innovationen 

ägde dock rum på både organisations- och gruppnivå. Drivkrafterna var framförallt 

externa. Riktningen i arbetet var top-down. Källorna var både interna, t.ex. ledningens 

och projektgruppernas idéer och externa, marknadens digitalisering. Lokus för 

förändringen var framförallt inom hela organisationen men med ett fokus inom de 

olika projektgrupperna. 

Innovationsprocessen initierades på ledningsnivå även om den sedan utfördes på flera 

olika nivåer i organisationen. Innovationsprocessen har därmed ägt rum på 

organisationsövergripande nivå. Tolkningen gjordes utifrån vad som beskrivs i den 

teoretiska modellen med reservation för avsaknad av tydliga inkluderings och 

exkluderingskriterier för säkerställandet av en objektiv bedömning av data.  

Det kan även tänkas vara så att innovationsprocessen initierats i ett tidigare skede 

antigen av externa intressenter t.ex. konsulter eller genom internrapportering uppåt. 

Det skulle kunna innebära att innovationsprocessen istället var en internprocess 

startad på en hierarkiskt låg nivå för att senare meddelas till ledningen vilka startade 

en mer omfattande process. Dataanalysen utgår från att innovationen rör sig från 

ledningen och nedåt s.k. top-down styrning utifrån tillgängliga dokument.  

Det skulle kunna vara så att innovationsprocessen igångsattes längre ner i 

organisationen och att inkludering av annat material skulle kunna generera en 

annorlunda analys. De utförda dokumentstudierna är otillräckliga för att klarlägga om 

så är fallet och den utförda studien skulle då behöva kompletteras med t.ex. intervjuer 

eller observationer över tid. Kvalitativa intervjuer skulle även kunna komplettera de 

dokument vilka i studien ligger till grund för analysen och framtida studier skulle 

genom att kombinera officiella källor, intervjuer men även t.ex. internkommunikation 



 

28 

 

så som e-post etc. kunna skapa ännu djupare förståelse för hur innovation som process 

går till. Om studien gjorts prospektivt och dokumenterats systematiskt skulle data 

varit säkrare, istället för att som fallet var enbart samla data i retrospektivt, i 

efterskott. 

Utfallet av innovationen visade en ökad försäljning av silversmycken, men ingen 

ökad försäljning till unga kunder.Ökningen av organisationens e-handelsförsäljnings 

gällande silversmycken kan bero på flera orsaker. E-handeln växte i genomsnitt med 

19 % under det första kvartalet 2015 (http://www.postnord.com/sv/media/rapporter/e-

handel/e-barometern-q1-2015/). Det skulle även kunna vara så att organisationens 

innovationsimplementering påverkat försäljningssiffrorna. Organisationens totala e-

handelförsäljning ökade med 23 % under den studerande perioden och silversmycken 

ökade 31 %, ett resultat över riksgenomsnittet och vilket kan tyda på en framgångsrik 

innovationsimplementering.  

En annan försvårande omständighet är avsaknaden av data rörande den generella 

försäljningsökningen för smyckesbranschen och silversmycken vilket gör det svårt att 

bedöma om innovationsimplementeringen ärorsak till ökningen. Det går trender inom 

smyckesindustrin och det skulle kunna vara så att det under året blivit trendigare med 

silversmycken vilket föranlett en ökad försäljning. Det är därmed svårt att uttala sig 

om orsak och verkan då det finns många samtidiga faktorer som kan påverka ett 

utfall. 

Det brister även kring möjligheten att dra tydliga slutsatser rörande 

innovationsimplementeringens påverkan på antal slutförda köp av unga kunder. Det 

saknas data kring hur många kunder vilka genomför sina köp i fysiska butiker efter att 

läst ett digitalt marknadsföringsbudskap och det är även svårt att bedöma vilken 

konverteringsgrad internetinsatserna har till verkliga köp, det skulle t.ex. kunna vara 

så att yngre kunder tittar på en mobilenhet för att sedan berätta för sina föräldrar vad 

de önskar sig och sedan slutför föräldrarna köpet på en annan enhet. Analys av vilka 

de verkliga kunderna är kan även tänkas försvåras utifrån tekniska begränsningar från 

Google.  

http://www.postnord.com/sv/media/rapporter/e-handel/e-barometern-q1-2015/
http://www.postnord.com/sv/media/rapporter/e-handel/e-barometern-q1-2015/
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Det minskade medlemsantaletbland unga kan tänkas bero på flera orsaker t.ex. att 

kunderna blir äldre och fallit bort ur ålderssegmentet. De kan alltså fortfarande vara 

medlemmar men nu ingå i en annan ålderskategori och därmed kan det totala antalet 

medlemmar vara konstant. Om det förhåller sig så innebär det dock att organisationen 

misslyckats med att nyrekrytera yngre kunder till sitt lojalitetsprogram. En annan 

orsak skulle kunna vara en ovilja hos yngre kunder att ansluta sig till ett 

lojalitetsprogram p.g.a. de marknadsutskick medlemmarna utsätts för. 

6.1.Sammanfattande slutsatser 

Crossan och Apaydin modell (2010) är tillämpbarför beskrivningen av 

innovationsprocessen i det studerade företaget, den behöver dock utvecklas rörande 

inkluderings och exkluderingskriterier för att säkerställa tillförlitligheten i sorteringen 

av data. Några av de nyckeltal vilka organisationen önskade påverka utvecklades 

positivt, vissa negativt och för några saknades tydliga tendenser, detta berodde i 

högutsträckning på avsaknaden av föremätningar och en noggrann analys av andra 

påverkande faktorer. Organisationens begränsade datatillgång medförde att 

innovationsprocessen inte kunde klarläggas på det sätt som kan bedömas optimalt. 

Organisationen skulle kunna dra nytta av att innan en förändringsprocess initieras 

säkerställa att föremätningar utförs så att samtliga faktorer vilka önskas påverkas kan 

generera korrekta eftermätningar. Organisationen valde att tillsätta resurser för 

datainsamling först efter innovationsprocessen hade påbörjats.Därför är det svårt att 

utvärdera innovationens verkliga påverkan på försäljningssiffror och 

kundgrupper.Framtida forskning skulle därmed kunna pröva modellen för att verifiera 

dess giltighet samt utgå från material vilket innehöll tydligare föremätningar för att 

påvisa eventuell korrelation och kausala förhållanden.  
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BILAGA 

Bilaga 1 

Koncept A’s digitala media strategi skrevs sedan ner i listformat som följer se bild 3;  

1. Sociala medier, inkluderar Instagram, Facebook, Pinterest och olika 

bloggsamarbeten.  

2. Digital annonsering, vilken bygger på sex underkategorier;  

 Retargeting (RT) vilken vänder sig till organisationens tidigare kunder och 

besökare med tanken om att öka merförsäljning. Marknadsföringssättet anses 

effektivt och medföra en hög konverteringsgrad d.v.s. högt antal köp per visad 

annons.  

 Dynamisk Retargeting (DRT) är dynamisk återannonsering vilket anpassar 

annonser utifrån de produkter kunden tidigare tittat på och annonsformen 

anses effektivare än standard RT.  

 Affiliatemarknadsföring innebär ett nätverk av olika Internetsidor vilka 

samtliga visar annonser från organisationen. Annonserna struktureras genom 

t.ex. studentrabatter, pensionärsrabatter m.m. 

 Sökmotors Marknadsföring (SEM) genom Google AdWords. AdWords är 

Goggles egna plattform för annonsering i deras nätverk och ger möjlighet att 

nå nya besökare vilka är intresserade av organisationens tjänster och 

produkter. 

 Sökoptimering (SEO) är utformandet av innehåll på digitalt material för att 

säkerställa att hemsidor ges en hög position vid sökningar på specifika sökord 

på Google. 

 Run of Networks (RON) är en tjänst där bildannonser placeras på olika 

sökmotorer t.ex. Google och Yahoo. Bildannonserna är tänkta att driva trafik 
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och skapa varumärkeskännedom samt i förlängningen nyrekrytering av kunder 

till e-handelsplattformen.   

3. CRM vilket är konceptets lojalitetsprogram vilket inkluderar SMS och e-post 

utskick samt erbjudanden via en digital app.  

4. Hemsida/ E-handelsplattform vilken används för att bedriva kampanjer samt 

försäljning. 

 

Bild 3, Koncept A’ digitala media strategi med de olika delarna beskrivna i 

bubblorna, varje bubbla representerar ett verktyg i den digitala strategin. Data hämtad 

från organisationens internmaterial. 

 

 


