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Abstract 
In this essay, the authors conducted a study with the objective to describe and then analyze 

through a business perspective how smaller optician company’s manage towards value-added 

selling philosophy. The study was conducted with an abductive perspective and with a 

qualitative approach. Empirical material was collected through semi-structured interviews 

with Hagelin & Co, Björkegrens Optik AB, Optiker Tottie, and Specsavers. 

The authors in this study conclude that value-added selling philosophy is more or less used in 

most small companies in some form, standard or culture. It is also the corporate culture we 

authors identify as the most important tool for value-added selling. In optometry industry as 

we studied, this is particularly interesting for the reason that respondents showed more signs 

of how value-added selling philosophy works, which the authors believe makes the study 

relevant to smaller companies generally operating in a very competitive market. 

  



 

 

 

 
 
 
Sammanfattning 
I denna uppsats har en studie genomförts med målet att ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

beskriva och sedan analysera hur mindre optikerföretag styrs mot value added selling 

filosofin. Studien har genomförts med en abduktiv ansats och med en kvalitativ metod. 

Empiriskt material har samlats in via semi-strukturerade intervjuer med Hagelin & Co, 

Björkegrens Optik AB, Optiker Tottie och Specsavers. 

Vi författare har kommit fram till att value added selling filosofin finns mer eller mindre 

implementerat de flesta mindre företag i någon form av norm eller företagskultur. Det är 

också företagskulturen vi författare identifierar som det viktigaste styrmedlet för value-added 

selling.  I optikerbranschen som vi studerat är detta speciellt intressant av den anledningen att 

respondenterna visat flera tecken på hur value added selling filosofin fungerar, vilket vi 

författare anser gör studien relevant för mindre företag i allmänhet som verkar på en 

konkurrensintensiv marknad.  



 

 

 

 
 
 
Förord   
Vi författare vill passa på att rikta ett hjärtligt tack till de respondenter hos Hagelin & co, 

Björkegrens optik, Optiker Tottie och Specsavers som tagit sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter till denna uppsats.  Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Petter Boye 

som väglett oss genom studien med sina erfarenheter och smarta tips. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel förklaras optikermarknadens förändrade tillstånd och vad som är det 

faktiska problem mindre optikerfirmor står inför. Vi tar upp den forskningsfråga vi valt att 

analysera och beskriva, vi fortsätter också med att förklara studiens syfte.  

1.1 Optikermarknadens bakgrund och förändring  
Förändringar i handelsmönster och företagsklimat har gjort att de redan stora företagen blivit 

ännu större och mäktigare på marknaden (Reilly, 2010). För de mindre företagen med omkring 

tre till tio anställda finns vissa svårigheter till goda konkurrensmedel mot de större företagen 

eller de mäktiga kedjorna. De större företagen kan i många lägen utnyttja sina stordriftsfördelar 

genom att köpa in stora partier och genom detta sälja till ett lägre pris än den mindre 

konkurrenten (Armstrong, Kotler, Harker & Brennan, 2009) 

 

I och med denna förändring på marknaden med billiga varor har de mindre företagen tvingats 

anpassa sig till att försöka följa efter de större företagens idéer, differentiera sig genom att 

erbjuda en produkt eller tjänst som utmärker sig på något vis eller genom att följa Value-added 

selling filosofin (Reilly 2010). 

 

Value added selling filosofin är enligt Reilly (2010) en filosofi som genomsyrar ett helt 

företags styrning, arbetsrutiner och företagets sett att bemöta sina kunders behov. Reilly (2010) 

inleder sin bok som följande: 

  

”Add Value, not cost, sell value, not price. It’s the only way to protect your profit 

margins with today’s customers” (Reilly, titelsida, 2010) 

  

Optikbranschen är inget undantag för denna förändring. Enligt Cision.com har handeln av 

glasögon, linser och optikertjänster i de fysiska butikerna genomgått en stor förändring de 

senaste åren. Idag har kunden fler alternativ att välja på vid köp av optikerrelaterade produkter. 

Utbudet på glasögon och linser finns inte bara hos optikerna i dagsläget, utan kunderna kan 

även vända sig till ett flertal andra aktörer på andra handelsplatser. Detta har medfört att 
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flertalet optikkedjor och enskilda näringsidkare har fått anpassa sina strategier för hur företaget 

skall klara sig på marknaden (Björkegren, ägare Björkegrens Optik 2013). 

 

Specsavers (2013) visar upp följande på sin hemsida där de försöker att öppna nya vägar för 

handel av flertalet glasögon med följande marknadsföring till sin lågprisstrategi: 

 

”Köp 2 par glasögon, men betala endast för 1. Vid köp av båge från 795:- kan du 

alltid välja att få ett andra par gratis, inkl. samma glas som i det första paret. 

Fördelarna med att ha två par glasögon är många, ett par till vardags och ett par till 

fest. Ett par på jobbet och ett par vid fritidsaktiviteter, ett extra par i bilen osv.”  

 

Konkurrensen har förändrats i och med att flera större kedjor har satsat på att sälja sina 

produkter till ett lägre pris än vad som tidigare varit standard på marknaden. I dagens läge 

erbjuder även företag gratis synundersökningar för att locka till sig kunder. Nuförtiden kan 

också läsglasögon köpas på nätet eller i butiker som inte tidigare erbjudit glasögon och linser. 

SmartSpecs (2013) inleder sin internetsida med följande text: 

 

”Optikbranschen genomgår stora förändringar idag och vi vill säkerställa att de 

butiker som fortfarande är inriktade på hög standard och kundservice finns kvar. Vi 

anser att framtiden inte endast skall bestå av internationella lågprisbutiker och 

internetförsäljning.” 

 

Optikbranschen har förändrats till vad som kan ses som en kamp mellan de företag som kan 

erbjuda lågpris till konsumenterna och de som har en högre prisklass som försöker locka 

kunder med bättre kvalité och professionellt genomförda synundersökningar.  
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1.2 Problemet med att implementera value-added selling filosofin 

Optikbranschen har länge dominerats av små enskilda näringsidkare som tillhandahåller 

kvalitet för att tillfredsställa sina kunders behov vilket ofta medför höga priser. Under de 

senaste åren har det dykt upp nya aktörer på marknaden, de stora optikkedjorna. Dessa bolag 

har pressat priserna på produkter som till exempel glasögon, linser samt bågar. Detta har 

medfört problem för de redan etablerade småbutikerna eftersom att de inte har samma 

marginaler som de större kedjorna i form av Specsavers och Smarteyes. (Alvhamre & 

Harrysson, delägare Hegelins Optik 2013)  

 

Nordström ger också en bild av detta i Barometern (2013) då han skriver att det är väldigt stor 

konkurrens på marknaden, men trotts detta så har en ny optikerverksamhet öppnat och hoppas 

etablera sig. I artikeln intervjuades Jan Ermestål (Specsavers) som menar att det är för många 

optikerbutiker. Fortsättningsvis fyller Håkan Lindgren (Färjestadens Optik) ut artikeln och 

säger att, ska man slåss med de stora kedjorna har man inte en chans. 

 

Ett sätt att ge respons på denna typ av konkurrens kan för optikerföretagen vara att försöka 

förmedla ett värde för kunden som de inte får hos den billigare optikleverantören. Vi talar här 

om Value-Added selling filosofin. Filosofin går ut på att få verksamheten att förmedla ett värde 

för kunden som skall överstiga det högre pris som tas för varan eller tjänsten än hos 

konkurrenterna. Att kunderna får något mer än vad de får hos konkurrenterna, exempelvis mer 

personligt kundbemötande samt kundservice till ett högre pris som kan vara betydande för 

kunden i slutändan (Reilly, 2010). 

 

Det finns dock ett problem med Value-Added selling filosofin. Detta beskriver Reilly (2010) i 

sin bok som följande: 

 

”Becoming a value-added selling organization is a top-down, bottom-up, and inside 

out process. Everyone in your company must buy into this philosophy.” (Reilly sid.6, 

2010) 
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Ledningen hos optikföretagen står alltså inför en styrningsutmaning enligt Reillys citat ovan. 

Detta innebär att interna styrprocesser måste anpassas så att Value-added selling filosofin i 

företaget efterföljs och nyttomaximeras för företagets lönsamhets bästa. Reilly (2010) menar 

också att hela organisationen måste ta till sig denna filosofi för att fullt ut kunna bli en value-

added selling organisation. Styrningen har alltså en stor roll för att filosofin skall kunna 

implementeras och användas. Det är här vi författare har identifierat ett problem som vi skall 

undersöka i denna studie. 

 

1.3 Forskningsfråga   

• Vad innebär value-added selling filosofin och hur styrs optikerbutiker som använder denna 

filosofi?  

1.4 Syfte   

Syftet med studien är att ur ett företagsekonomiskt perspektiv beskriva filosofin value-added 

selling. Författarna ska sedan undersöka hur optikerföretag styrs internt mot value added 

selling filosofin för att sedan kunna analysera hur skillnader och likheter mellan teori och 

praktik yttrar sig.  
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2. Metod 
I detta metodkapitel skall vi redogöra för de metoder vi valt att tillämpa i vårt arbete med 

Value-added selling som en funktion i optikerbranschen. Vi reflekterar över varför vi valt de 

metoder vi beskrivit. 

2.1. Vetenskapssyn och forskningsansats  

Den vetenskapliga forskningen kan ses från två perspektiv, positivism eller hermeneutik. 

Positivism förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala 

realiteten och alla dess aspekter. Hermeneutik i sin tur är ett förtydligande synsätt som har i 

avsikt att tolka eller förstå ett företeende, det är även motsatsen till positivism (Bryman & Bell 

2005). Denna uppsats har präglats av det hermeneutiska synsättet. Problemet förstås bäst 

genom att förstå och tolka en social verklighet än att analysera de enskilda delarna var för sig 

vilket positivismen förespråkar. Bryman och Bell (2005) skriver att om ett hermeneutisk 

synsätt ska användas så ska forskaren inte lägga för mycket tyngd på delarna, utan ska istället 

ligga på att tolka och förstå helheten. Studiens fokus har varit på att förstå hur optikföretagen 

styr sin verksamhet med och mot value-added selling. 

 

Hur empiri och teori ska relateras till varandra är enligt Jacobsen (2002) ett centralt problem 

inom forskningen som forskare ständigt arbetar med. Jacobsen (2002) skriver att metod och 

ansats ger forskaren en möjlighet att förstå den verklighet de är verksamma inom. I 

vetenskaplig forskning återfinns tre olika ansatser som finns för att kunna relatera teori med 

empiri. Dessa är deduktion, induktion och abduktion. Det deduktiva synsättet innebär enligt 

Bryman och Bell (2005) att forskaren startar sin forskning i teoretiskt material för att skapa en 

eller flera hypoteser som sedan testas mot de empiriska data som samlats in. Denna ansats 

innebär att forskaren arbetar från teori till empiri. 

 

Den induktiva ansatsen startar i sin tur enligt Bryman och Bell (2005) med empiriskt material 

för att sedan arbeta sig mot teorin. Forskaren ska enligt den induktiva ansatsen börja med en 

helt objektiv synvinkel och undersöka verkligheten för att göra sin datainsamling. Den 

insamlade empirin används sedan för att bilda teorier. Abduktion är en ansats som beskrivs av 

Patel och Davidson (2011) som en kombination av deduktion och induktion. Syftet med 

abduktion är att kunna kombinera och växla mellan teori och empiri. I denna uppsats har vi 
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utgått från en abduktiv ansats. Abduktiv ansats valdes av författarna till denna uppsats då vi 

först behövde skapa en förförståelse för value-added selling för att sedan kunna gå ut i 

verkligheten och samla in empiri. Den insamlade empirin blev sedan likt den induktiva 

ansatsen en form av ny startpunkt i arbetet. Detta därför att vi författare dels utifrån 

förförståelsen vi skaffat ifrån teorin ändå försöker, fördomsfritt samla in empiriskt material för 

att kunna arbeta mot teorin. 

 

2.2 Forskningsmetod    

Det finns enligt Bryman och Bell (2005) två olika forskningsmetoder, den kvantitativa och den 

kvalitativa. I den kvantitativa metoden riktar sig forskaren in på att samla in empirisk och 

kvantifierbara data för att sammanfatta dessa i statistiska former för att sedan pröva dessa. När 

forskaren skall tillämpa den kvantitativa forskningen kan det göras med ett stickprov eller på 

en hel population. Det är otroligt viktigt att stickprovets omfattning ska vara trovärdigt för att 

forskningen ska ge ett tillfredsställande resultat. Trovärdigheten beror på hur många som har 

deltagit i undersökningen, tidpunkten för undersökningen samt undersökningens 

tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2005). 

 

Den andra metoden vilken är den kvalitativa metoden, innebär enligt Bryman och Bell (2005) 

att stort fokus läggs på tolkningar och mindre fokus på statistik och kvantitet. Enligt Starrin 

och Svensson (1994) kännetecknas kvalitativ metod av frågor som syftar till att undersöka vad 

något innebär, vad det handlar om eller vad som kännetecknar en viss företeelse. Denna sorts 

frågor leder forskaren direkt in på den kvalitativa metoden. Det är också en sådan fråga vi valt 

att undersöka i denna rapport, vi har undersökt en situation och en verklighet. Då lämpar sig 

kvalitativ metod bättre än den kvantitativa, vilket vi beskrivit ovan. Vi författare är i denna 

uppsats också intresserade av att tolka och undersöka och kunna se en helhet. Därför har vi valt 

en kvalitativ metod vilket vi ansåg vara den mest lämpliga metoden för vår studie. 

 

I kvalitativ finns det sex stycken generella steg som brukar ligga till grund för 

forskningsprocessen enligt Bryman och Bell (2005). Det första steget är den generella 

frågeställningen, problemformuleringen. I detta steg ska problemet formuleras och vad som ska 

undersökas ska forskaren komma fram till. Detta steg ska generera en eller flera 
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forskningsfrågor. För oss så genererades frågan, Hur kan mindre fysiska optikföretag styras för 

att skapa en värdeprocess för företagets produkter? 

 

Andra steget i en kvalitativ metod är att välja relevanta platser och undersökningspersoner. I 

detta steg är det fokus på att inte bara välja personer och plats för forskningen slumpvis utan 

det ska finnas en tanke bakom varför forskarna väljer just de undersökningspersoner och 

platser som de gör. Det är viktigt att i detta steg komma fram till vem eller vilka personer som 

är viktiga för just denna forskning (Bryman & Bell, 2005). Vi valde att intervjua företagsledare 

i fyra stycken optikbutiker i Kalmar som alla på använder eller strävart efter att använda value-

added selling filosofin. 

   

Steg tre i den kvalitativa forskningen är insamling av relevanta data. Exempel på hur 

insamlingen av data kan ske i en kvalitativ metod är deltagande observation, kvalitativa 

intervjuer och fokusgrupper.(Bryman och Bell, 2005). Insamlingen av data har skett från de 

undersökningspersoner vilka valts ut för forskningen i steget innan. 

 

Steg fyra i denna metod är att tolka den data som samlats in i steg tre. Detta steg innebär att de 

data som samlats i ska användas och bli mer än bara data. Data som inte tolkats är inte 

information utan just data. Det är inte förrän data tolkats och sorteras som den kan bli 

information för forskaren. Steg fem och det näst sista steget i den kvalitativa metoden är, 

begreppsligt och teoretiskt arbete. I detta steg sätts den insamlade tolkade data mot teori och 

begrepp för att få en förståelse och jämföra forskningen. Steg sex innebär att forskaren 

rapporterar om resultat och slutsatser. Det är viktigt att forskaren i detta steg visar resultat och 

slutsatser för att inte bara förmedla vad den sett utan vad det egentligen betyder för det 

identifierade problemet.( Bryman och Bell, 2005) Starrin och Svensson (1994) skriver att inom 

den kvalitativa metoden finns det ingen vedertagen standard för att presentera kvalitativa 

analyser. Vidare anser de också att i ett resultatavsnitt ska helheten presenteras först för att 

sedan dissekera helheten och gå in på delarna. Att göra på detta sätt ska underlätta förståelsen 

och vara pedagogisk. 
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2.3 Urvalsmetod  

Bryman och Bell (2005) skriver att det är viktigt att välja relevanta platser eller personer för sin 

studie i en kvalitativ metod. Vi har i denna uppsats valt intervjupersoner som är ansvariga för 

en optikerverksamhet som medvetet har eller önskar använda value-added selling filosofin i sin 

verksamhet. Vi har också valt att lägga ett stort fokus på att finna mindre optikerföretag som 

använder value-added selling. Tre av de företagen vi valt att använda är på något sätt knutna 

till en större kedja, men detta ser inte vi som ett större problem då fokus i denna uppsats är på 

hur mindre organisationer kan styra med value-added selling filosofin. Med detta menar vi 

författare inte hela kedjan eller organisationen utan vi menar den del av organisationen som 

består av butiken och dess anställda. Två av företagen, Optiker Tottie och Björkegrens Optik är 

medlemmar av inköpsorganisationer men styr ändå sina företag som företagsledare vilket 

innebär att det är de som till största del bestämmer implementering och användningen av value-

added selling filosofin. Vi väljer att inkludera dessa företag i vår studie trots att de är 

medlemmar av en inköpsorganisation då inköpsorganisationen inte styr företagets styrning utan 

det är fortfarande ägarna till Optiker Tottie och Björkegrens Optik.  

 

2.4 Datainsamling  

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika typer av data. Dessa är primär- och 

sekundärdata. Primärdata skapas från forskaren själv genom exempelvis intervjuer, 

frågeformulärundersökning eller egen observation av händelser. Primärdata är då specifikt 

insamlad för att svara på den exakta fråga forskaren ställt sig och inget annat. Fördelarna med 

denna datainsamlingsmetod är att den syftar att svara på de forskningsfrågor som ställts, 

informationen är direkt anpassad till forskarens ändamål. Nackdelarna för metoden är att 

processen är tidskrävande och inte alltid helt kostnadsfri.   

 

Vi författare valde att samla in primärdata genom intervjuer. Dessa gjordes för att få data som 

är direkt anpassad till vårt ändamål. Vi valde att intervjua, Optiker Tottie AB, Hagelins co, 

Björkegrens optik AB och sedan också en butik som är en del av en större kedja, Specsavers i 

Kalmar. 
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Vi har i denna uppsats använt oss av semi-strukturerade intervjuer. Den semi-strukturerade 

intervjumetoden inriktar sig mer på specifika teman som skall behandlas. Här följer 

intervjuledaren sina förberedda temafrågor men respondenten har fortfarande stor frihet att 

svara på eget vis. Här kan intervjun ibland leda in på andra vägar som respondenten anser vara 

viktigt som kan vara av intresse för intervjuledaren.(Bryman & Bell, 2005) 

 

Sekundärdata är enligt Bryman och Bell (2005) data som redan insamlats av andra forskare. 

Arbetsprocessen fungerar alltså så att forskaren studerar det redan befintliga materialet för att 

försöka svara på sin forskningsfråga. Vetenskapliga artiklar är ett exempel sekundärdata enligt 

Friberg (2006). Fördelen med följande metod är att den är tidssnål i förhållande till primär 

datainsamling och är oftast billig eller helt kostnadsfri. En nackdel är dock att materialet inte är 

insamlat för just forskarens syfte. I denna studie har sekundärdata samlats in genom böcker, 

artiklar och internetsidor. All sekundärdata har bedömts besitta en hög trovärdighet av 

författarna då den till stor del kommer ifrån betrodda Internetkällor, tidsskrifter och välkända 

författare.  

 

2.5 Bakgrund till intervjuföretagen 

Hagelin & co 

Hagelin & co. består av två delägare, Inger Harrysson och Caroline Alvhamre, varav båda är 

legitimerade kontaktlinsoptiker. De har även en optikerassistent anställd i företaget 

(www.hagelin-cokalmar.se). 

 

Hagelin & co var tidigare ägt av Bernt Hagelin och startades år 2004 men köptes och övertogs 

av Alvhamre och Harrysson år 2009. Hagelin & co har ingen internethandel utan bedriver sin 

handel i butik. Hagelin inriktar sig på att erbjuda produkter till både de lägre och de högre 

prisklasserna (Alvhamre & Harrysson, 2013). 

 

Björkegrens optik  

Björkegrens optik har sex stycken anställda varav fyra optikerassistenter och två legitimerade 

optiker. Thomas Björkegren är ensam ägare och ledare i företaget (www.bjorkegrensoptik.se). 
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Björkegrens optik inriktar sig på kundsegment över 35 år. De erbjuder även ett mindre 

sortiment för de yngre åldrarna. De satsar hårt på kvalité och säljer sina produkter i den högre 

prisklassen på marknaden. Björkegrens optik erbjuder precis som Hagelin & co ingen 

internethandel (Björkegren, 2013-05-02). 

 

Optiker Tottie 

Optiker Tottie har en ledning med två delägare, Mats och Charlie Råberg. De har i företaget 

sex stycken anställda.  

Optiker Tottie är ett fristående aktiebolag som är medlemmar i Klarsynt, vilket är en 

sammanslutning av privatägda optikerföretag. Företaget grundades 1934 av Carl Tottie och 

togs över av Mats Råberg 1998 (Råberg, 2013-05-08). 

De inriktar sig inte på något speciellt kundsegment. De vill istället kunna hjälpa alla kunder 

genom att vara så kompletta som möjligt. Optiker Tottie erbjuder en god relationsbyggande 

bemötande, synundersökning, egen verkstad och medicinskt kunnande (Råberg, 2013-05-08). 

 

Specsavers 

Specsavers Kalmar har 14 anställda där många arbetar deltid. Huvudkontoret ligger i England 

och det svenska huvudkontoret ligger i Göteborg. Därifrån får Kalmarbutiken direktiv för hur 

arbetet skall gå tillväga. Specsavers inriktar sig på att pressa sina priser genom centrala inköp 

och genom att kostnadsreducera över lag. De erbjuder internethandel med en funktion där 

internetbesökare kan på ett någorlunda sätt kunna se sig själva med de glasögon som 

Specsavers erbjuder i sitt internetsortiment (Ermestål, 2013-05-06). 

 

2.6 Reliabilitet och Validitet 

Bryman och Bell (2005) skriver att reliabilitet rör tillförlitligheten i en studie och att validitet 

går ut på att bedöma om de slutsatser som genererats utifrån studien hänger ihop och har någon 

grund. Reliabilitet handlar om hur en undersökning gjordes på nytt skulle ge samma eller 

liknande resultat som den nuvarande studien. Detta har vi författare till studien bemött genom 

att specificera problemet noga och vad som kommer att undersökas i både problemdiskussion 

och urvalskriterier. Detta hoppas vi ska ge läsaren en hög tillförlitlighet till vår studie. 
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Validiteten går enligt Bryman och Bell (2005) ut på att bedöma slutsatser som dragits i studien. 

Att undersöka rätt sak gör att validiteten stärks i en studie då slutsatserna som dragits dels 

häger ihop med det som undersöks och det finns faktiska belägg för de slutsatser som dragits. I 

denna studie har respondenterna varit företagsledare inom optikbranschen vilket gör att 

insamlad data är anpassad för ändamålet och slutsatser som dragits görs på data som är 

insamlad för just ändamålet i studien. 

      

2.7 Metodkritik 

Den kritik som finns mot kvalitativ metod är att den är för subjektiv. Kritikerna tycker då att de 

kvalitativa forskarna lägger för stor vikt vid sina egna uppfattningar och tolkningar. Det kan 

leda till att de erfarenheter och den egna bakgrunden forskaren har påverkar den tolkning som 

forskaren också kommer att göra. (Bryman & Bell, 2005) I enighet med Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) anser också forskarna i denna uppsats, att arbeta helt utan egna 

tankar och värderingar är nästintill omöjligt, det mesta i samhället influeras eller har influerats 

av personliga värderingar och åsikter. Att författarna i denna uppsats istället är medvetna och 

visar detta för läsaren i förhoppning att det ska bidra till trovärdigheten. Författarna i denna 

uppsats anser att tolkningar och värderingar är det viktiga och essentiella i den kvalitativa 

forskningen och bör därför inte bortses ifrån då inte mycket skulle finnas kvar i den kvalitativa 

metoden. 

 

Svårigheter att genomföra en likartad studie är också kritik som riktas mot den kvalitativa 

forskningen. En kvalitativ undersökning är väldigt svår att kopiera och genomföra igen. Att det 

är så svårt att kopiera undersökningen beror på att de oftast är ostrukturerade och beror mycket 

på forskarens uppfinningsrikedom och observationsförmåga (Bryman & Bell 2005). Denna del 

av kritiken mot den kvalitativa metoden bemöter vi genom att vara tydliga och förklara våra 

urvalsprocesser tydligt. Vidare skriver Bryman och Bell (2005) att i den kvalitativa metoden 

beror mycket av undersökningen på forskaren eller forskarnas observationer och genomförande 

av intervjuer. Svar på intervjuer och observationer kan tolkas olika av olika forskare vilket gör 

det svårt att genomföra en kopia av studien.(Bryman & Bell, 2005) 
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Den sista delen i kritiken vilket brukar diskuteras är att den kvalitativa metoden brister i 

transparensen. Denna kritik riktas mot kvalitativ metod därför att urvalsprocesser i kvalitativ 

metod inte förklaras lika mycket som i den kvantitativa metoden. Frågeställningar och 

intervjuobjekt kan ha framståtts som slumpmässigt utvalda (Bryman & Bell, 2005) Denna del 

av kritiken bemöter vi som sagt genom att förklara våra urvalsprocesser så tydligt som möjligt 

så att framtida studier ska kunna genomföras på ett liknande sätt.   
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel ska vi framföra de teorier vi anser varit väsentliga för studien. Vi förklarar kort 

varför vi valt just dessa teorier för att sedan sammanställa dem. Avsikten med kapitlet är att 

skapa en teoretisk förståelse som skall ligga till grund för empirin och analysen av value-

added selling filosofins innebörd och styrning av denna filosofi. 

 

3.1 Val av teoretisk referensram 

De teorier som vi författare valt att ta med i den teoretiska referensramen är teorier om value-

added selling, företagsstyrning och konkurrensstrategier. Teorierna om value-added selling 

innehåller förutom förklaring av filosofins innehåll, också förklarande teorier för att förstå 

tanken bakom filosofin.  

Vi författare har tagit med teorierna som rör företagsstyrning för att få en förståelse för det 

empiriska material vi fått fram, så att en analys av kan göras på value-added selling gentemot 

företagsstyrning.  

Konkurrensstrategierna har vi författare valt att använda i uppsatsen för att få en bredare syn på 

hur value-added selling filosofin kan vara ett konkurrensmedel för företag. 

 

3.2 Value-added selling 

Eliasson (2012) skriver att value-added selling i grunden handlar om att formulera säljande 

koncept som tillför värden för både kunden och det egna företaget. Vidare skriver han att det är 

viktigt för företaget att förstå vad som driver företagets lönsamhet, vad de gör som skapar 

lönsamheten i företaget.   

 

”Add Value, not cost, sell value, not price. It’s the only way to protect your profit 

margins with today’s customers” (Reilly, titelsida, 2010) 

 

“Value-added salespeople build up more value in on the front end so that the price 

becomes less an issue on the back end.” (Reilly, sid. 14. 2010) 

 

Reilly (2010) skriver att value-added selling handlar i grunden om, precis som andra citatet 

ovan beskriver, att försöka förmedla vad kunden anser vara värde så kunden känner att de 
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betalar vad de anser att varan eller tjänsten är värd. Detta är enligt Reilly (2010) genomförbart 

när organisationer arbetar enligt första citatet ovan. Han menar att företagen skall sälja på 

värdet istället för kostnaden på produkten. Reilly (2010) menar fortsättningsvis att kundens 

preferenser skall identifieras och utifrån dessa skapa värdet för kunden. Detta skall slutligen 

leda till att slutpriset inte är lika avgörande inför köpet då kunden inser nyttan med att handla 

hos just ditt företag. Eliasson (2012) skriver en liknande sak, han skriver att i value-added 

selling situationer har oftast produkten ett högre pris än konkurrenternas men att lösningen som 

erbjuds under tid kompenserar det högre priset under användningstiden. Eliasson (2012) 

skriver också att det är viktigt vid value-added selling att kostnaden för produkten inte 

överstiger det värde kunden själv kan få ut under användningstiden. Detta skulle innebära att 

kunden skulle se sig om efter andra alternativ och företaget inte skulle kunna sälja sin produkt.  

 

Kahle (2003) stärker Reillys påstående ovan med följande citat:  

 

Value is defined by the customer, not the supplier. It doesn't matter what you 

think your value is, it only matters what your customer believes it to be. 

(http://www.davekahle.com/article/valueselling.htm. (2013-06-16) 

 

Det innebär att du måste kunna fastställa vad som är värdefullt för alla dina olika kunder. 

Genom att skapa ett material för anställda som kan vara en viss definition av värdet i 

produkten, kan i slutändan förenkla värdeförklaringen för kund (Kahle 2003). Kahles tankar 

kring value added selling grundar sig i hur kunden upplever värdet utifrån sina preferenser, i 

likhet med hur Reilly definerar Value-added selling filosofins grunder ovan.  

 

Value-added selling är ett stort område som inte bara behandlar ett ämne. Value-added selling 

behandlar frågor kring organisationskultur, marknadsföring, företagsledningens roll och 

styrning.  På grund av Value-added selling filosofins komplexitet är det lättare att förklara vad 

det innebär genom att ta till andra begrepp som till stor del har en funktion i VAS. (Reilly 

2010) 
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3.2.1	  Total	  Cost	  of	  Ownership	  (TCO)	  

 
”It’s my opinion that, when it comes to selling or buying, we should focus on the total 

cost of ownership and not price. Why? Because TCO is the summation of all costs 

including price, and that’s the number we all want to reduce”.(Snelgrove, 2012, p.15) 

 

Snelgrove (2012) använder ett begrepp som heter Total Cost of Ownership (TCO). Total Cost 

of ownership tar upp de kostnader som tillkommer utöver inköpspriset av en produkt. 

Begreppet syftar alltså på att se produkten över ett tidsperspektiv. Enligt Snelgrove (2012) har 

folk svårt att förstå och tillämpa vad Total Cost of Ownership betyder. Han definierar det som 

kostnaden av tre stadier i en produkts livscykel. Det första stadiet är när köparna anskaffar 

produkter. Det andra är användningsstadiet och det sista stadiet är avveckling.  

Eliasson (2012) använder samma grundtanke i sin teori som han benämner som 

livscykelkostnad, dock är denna teori indelad i sju steg istället för tre. Begreppet omfattar 

kostnader för anskaffning, kostnad för installation, drift, reparation, underhåll, uppdateringar 

och slutligen kostnader för avveckling. 

 

Snelgrove (2012) och Eliasson (2012) påstår att högre kvalité innebär ett högre försäljningspris 

fast också en lägre TCO för produkten. De anser att det är svårt att beräkna siffror över de 

besparingar detta innebär för kunden i förhållande till konkurrentens lägre inköpspris.  

 

Efter att det jämförelsesteget är avklarat hävdar Eliasson (2012) att förbättringarna försonar det 

högre pris som produkten medför. Genom att tänka på detta vis får företaget ett kundperspektiv 

för att utnyttja VAS på bästa möjliga sätt och visa upp för kunden. 

 

“Tar man hänsyn till lösningens påverkan på dessa faktorer kan man, vid god 

totalekonomi, se att de förbättringar lösningen innebär under sin livstid, mer än väl 

kompenserar för ett högre pris.” (Eliasson 2012) 

 

3.3 Value-added organisation 
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Enligt Reilly (2010) finns tre typer av organisationer. Dessa beskriver han kort som 

”Equalizers” ”Differentiators” och ”Value-Added Peak Competitiors”. 

Reilly (2010) börjar med Equalizers, eller utjämnare, vilken beskrivs som den mest 

grundläggande organisationen av de tre nämnda ovan. Utjämnarorganisationerna försöker hitta 

och utjämna gapet mellan dem själva och sina konkurrenter. Dessa organisationer har alltså en 

hel del att ta ifatt de organisationer de försöker efterlikna. Reilly (2010) benämner detta för att 

leva efter ”me too” filosofin.  

 

Ett exempel är om en konkurrent erbjuder 24 timmars service försöker också 

utjämnarorganisationen göra detta. Skulle en annan konkurrent erbjuda högre kvalité skulle 

utjämnarorganisationen försöka minska det gapet mellan konkurrenten och dem själva. Dessa 

organisationer fokuserar alltså på sina konkurrenters agerande och ger en lämplig respons på 

detta. (Reilly (2010) 

 

Andra typen av organisation är Differentiators eller skiljare, alltså organisationer som agerar 

tvärtemot ovan beskrivet. Dessa organisationer försöker utöka gapet mellan dem själva och 

sina konkurrenter. Skiljarorganisationer försöker alltså vara bättre än sina konkurrenter genom 

att sticka ut från mängden. (Reilly, 2010) Om en konkurrent erbjuder 3 dagars leveranstid, 

erbjuder skiljarorganisationer 2 dagar för att särskilja sig från konkurrenterna. Detta benämner 

Reilly (2010) som att leva efter ”and then some” filosofin.  

 

Sista typen av organisation är Value-Added Peak Competitors, eller ”mervärdes-top-

konkurrenter”. (Reilly 2010) menar att den här typen av organisation lägger fokus på att 

överbrygga gapet mellan sin potential och verkligheten. Företaget försöker alltså att minimera 

skillnaden mellan sin potential och hur de verkligen är i verkligheten. Fokus läggs då på 

kundens verklighet istället för att koncentrera sig för mycket på sina konkurrenter. Reilly 

(2010) benämner detta som ”value-added filosofin”.  

 

Reilly (2010) fortsätter med att förklara att value-added peak competitors är stolta över vad de 

åstadkommer men att de också äger synen att de kan utvecklas. Han menar att de ställer sig 

frågan” är detta det bästa vi kan åstadkomma med de resurser vi har tillgodo, eller kan vi nå 
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högre? På detta viset försöker den här typen av organisation nå spetskompetens. Reilly (2010) 

avslutar beskrivningen av denna typ av organisation med följande citat: 

 

”It is a customer-value focus that defines value and success in customer terms. It’s not 

value until the customer calls it value. Value-added peak competitors view success as 

their ability to help their customers achieve higher level of success. (Reilly s.6 2010) 

 

Precis som citatet ovan beskriver så är en value-added peak competitor väldigt fokuserad på att 

förstå kundens behov och preferenser för värde enligt Reilly (2010). Det är inte förrän 

organisationen kan identifiera och detta hos kunden som de kan bli en value-added peak 

competitor. Reilly (2010) menar också i citatet ovan att dessa företag ser sin framgång i direkt 

anslutning till huruvida de kan erbjuda det värde kunden verkligen är intresserad av.   

 

Corelli (2008) menar att Value-added selling organisationer är öppna för kunden och att de 

försöker lära sig av denna samtidigt som dess försäljningspersonal försöker utröna sina kunders 

preferenser på plats. Organisationen skall enligt Corelli (2008) ställa sig frågor i stil med nedan 

när de bemöter sina kunder: 

 

 What is most important to you about...? 

 How well do you understand...? 

 What can we do to improve our level of service? 

 What can we do to make it easier to do business with us? 

 What would make you say, "WOW? 

 

Corelli (2008) menar att genom ovanstående frågor kommer organisationen förstå sina kunders 

preferenser och därmed kunna lägga fram ett värde för var kunds preferenser. 

 

3.4 Styrning 

Styrmedlens uppgift är enligt MELIA.se att försöka leda företagets personal i riktning med de 

ekonomiska mål företaget lagt fram, så att ledningens och personalens mål samverkar. Ax, 
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Johansson och Kullvén (2009) introducerar tre kategorier av styrmedel, Formella styrmedel, 

Organisationsstruktur och Mindre formaliserade styrmedel.  

3.4.1 Formellt	  styrsystem	  
Olve och Samuelsson (2008) skriver att ett formellt styrsystem delas in i tre delar. Dessa är 

Strategi, ettårsstyrning och operativ styrning. Denna indelning görs för att de olika områdena 

rör olika frågor och tidshorisonter. Strategi handlar om en längre tidshorisont och omfattningen 

av denna kategori är stor och rör företagets affärsidé och strategier för att nå den idé företaget 

har. 

Ettårsstyrning innefattar precisering av strategin i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna 

avser då till exempel produkter och marknader. Under denna kategori är formella styrmedel 

väldigt viktiga enligt Olve och Samuelsson (2008). Ax m.fl. (2009) beskriver formella 

styrmedel som följande: 

 

”Formella styrmedel är styrmedel av metodkaraktär och kan därför sägas utgöra 

ekonomistyrningens tekniker. De är vad som vanligtvis förknippas med 

ekonomistyrning.”(Ax m.fl. s.42. 2009) 

 

Några vanliga klassiska formella styrmedel är, produktkalkylering och standardkostnader. 

Dessa styrmedel har funnits under en längre tid medan nyare styrmedel introducerats som 

respons på de förändringar som pågår i företagens interna och externa atmosfär. De mest 

uppmärksammade ”nyare” styrmedlen är ABC-kalkylering och Balanserat styrkort. (Ax m.fl. 

2009) Detta används för att planera året i siffror och inte bara teoretiskt. Det som till exempel 

räknas fram och planeras är soliditet, vinstplanering och likviditet. Under året följs 

prognoserna och budgeterna upp regelbundet för få bästa kontrollen av verksamheten.  

 

Operativ styrning innebär styrning av den operativa delen av verksamheten, där det riktiga 

jobbet sker. Vad ska vi i organisationen göra den närmaste dagen och timmen är frågor som 

bestäms i den operativa styrningen. (Olve & Samuelsson, (2008) 

Enligt Olve och Samuelsson (2008) så innefattar varje kategori fyra delar: 

1. Fastställande mål. 

2. Fastställande av handlingsalternativ. 
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3. Uppföljning av utfall och fastställande av avvikelse från mål. 

4. Fastställande av handlingsalternativ för att säkerställa bättre måluppfyllelse med hänsyn till 

utfall. 

Dessa delar säkerställer en process för att behandla den formella styrningen. (Olve & 

Samuelsson, 2008) 

	  

3.4.2	  Organisationsstruktur	  

Malmi och Brown (2008) beskriver att ett företags organisationsstruktur handlar om hur 

organisationen struktureras i avdelningar i verksamheten. 

Organisationsstrukturen berättar även om organisationens design och om hur strukturen är 

uppbyggd, samt hur verksamhetens anställda ska organiseras. Befogenheter tar olika form hos 

olika avdelningar och anställda, organisationsstrukturen ska ge information om beslutsordning 

där det blir tydligt hos vem befogenheter och ansvar finns. Återfinns det en tydlighet mellan 

beslutsordningen och rollerna de anställda har ökar förutsättningarna till att organisationen 

uppnår högre effektivitet.  

 

Olve och Samuelson (2008) nämner att en organisation är fördelad i avdelningar och 

funktioner. Då det är centralt att dessa avdelningar och funktioner kan samarbeta effektivt finns 

till exempel kommittéer och möten där representanter från de olika avdelningarna träffas och 

samordnar sina verksamheter. Personal med kompetens i organisationen samt belöningssystem 

tillhör även organisationsstrukturen. Enligt Malmi och Brown (2008) bör organisationen 

motivera de anställda genom ett gediget utformat belöningssystem där man ser till at de 

anställda strävar mot samma mål som organisationen för att få en enhetlighet inom 

verksamheten.  Regler, policyer och rutiner är något som organisationen enhetligt arbetar 

utifrån vilket är en central del inom organisationsstrukturen (Malmi & Brown, 2008).  

 

Olve och Samuelsson (2008) beskriver tre organisationsstrukturer, dessa är 

divisionsorganisation, funktionsorganisation och matrisorganisation. Divisionsorganisation 

innebär att en verksamhet är uppdelad i olika resultatenheter som oftast är geografiska. Varje 

enhet arbetar självständigt och är inriktade på speciella marknader och produkter.  
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Enligt Skäryd och Olsson (2004) så kan en verksamhet delas in i olika huvudfunktioner där 

varje enhet har en ansvarig chef. I den här sortens organisation görs en horisontell 

arbetsfördelning med utgångspunkt i verksamhetens huvudfunktioner/affärsfunktioner. För att 

tillsammans hjälpa till att uppnå företagets mål bör verksamheten och de olika enheternas 

beslut samordnas. Det är företagets VD som ser till att samordningen sköts i verksamheten.  

Olve och Samuelsson(2008) nämner att en matrisorganisation är en kombination mellan 

divisionsorganisation och funktionsorganisation. Här delas verksamheten in i två eller flera 

dimensioner. Organisationen kan till exempel delas in efter både funktion och division. Ett 

konkret exempel kan vara att dela in företaget geografiskt men också efter produktgrupp. 

Organisationsstruktur innefattar anblickar på verksamhetens utformning, arbetets sätt att 

utföras, ansvar och befogenheter, beslut, belöningar och personal struktur.  Här redovisar i sin 

tur Christian Ax m.fl. (2009) tre olika styrmedel till kategorin; Organisationsform, 

Ansvarsfördelning och Belöningssystem.  

 

Organisationsform behandlar organisationens utformning. Här beskrivs vertikala- och 

horisontella perspektivet. I det vertikala perspektivet ses företaget som en hierarki med över 

och underordnade. Ansvarsfördelning läggs ut på olika organisatoriska enheter i företaget. Det 

kan handla om lönsamhetsansvar, resultat, intäkts- eller bidragsansvar och kostnadsansvar.  

3.4.3	  Mindre	  formaliserad	  styrning	  

Den formaliserade styrningen karakteriseras av individens egen kompetens och dess möjlighet 

att agera mer självständigt utan för stora krav från ledningen i centrum. Detta sätt att styra 

växte fram på grund av misslyckade försök att decentralisera.(Olve & Samuelson, 2008) 

Den mindre formaliserade styrningens delar förklaras ofta som det som inte syns på ett isberg.  

Dessa delar är attityder, värderingar, känslor, sociala kontakter och gruppnormer. Alla dessa 

delar är relativt otydliga och svåridentifierade i en verksamhet. (Bakka et al, 2006). Enligt 

Bakka et al (2006) tar den formella styrningen inte hänsyn till att människan har olika sociala 

behov som till exempel behov av erkännande och kontakt. Detta faktum har lett fram till 

skapandet av den mindre formaliserade styrningen. 

Olve och Samuelsson (2008) definierar organisationskultur som värderingar, normer och 

symboler som gör att människor har en liknande förståelse för det som sker och händer inom 
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organisationen. Fiol och Lyles (1985) beskriver att kulturen styr det som kan förbättras och 

utvecklas inom en organisation men också att kulturen påverkas av lärdomar och erfarenheter. 

Bolman och Deal (2012) menar att en organisationskultur växer fram med tiden och i takt med 

att medarbetarna utvecklar övertygelser, värderingar och arbetssätt som kan överlämnas till nya 

medlemmar. För att få en klarhet och riktning i all förvirring och oklarhet som finns inom 

kulturen, förekommer myter, värderingar, visioner och ritualer.   

Ax m.fl. (2009) menar att alla företag besitter en viss kultur. Med en organisations kultur 

menas dess inre liv, det vill säga sättet att leva, tänka, handla och vara. De beskriver 

företagskulturen som något alla i företaget kommer att följa utan att kanske själva förstå det. 

Kulturen kommer påverka hur beslut fattas, hur kommunikation sker samt bedömning av 

andras ord och handlingar. Detta innebär att kulturen skapar egna regler för vad som är rätt 

eller fel handlande, detta gör att verksamhetens medarbetare har samma värderingar och 

arbetar liknande. 

 
3.5 Konkurrensstrategier 

3.5.1	  Kostnadsledarskap	  

Kostnadsledarskap är en utav dem tre allmänna konkurrensstrategier, för att kunna klara av de 

5 konkurrenskrafterna enligt Porter (1985).  Enligt kostnadsstrategin ska verksamheterna vara 

effektivare på att producera samma produkt som sina konkurrenter när det gäller 

kostnadsstrategin. Det viktigaste är att bli bättre på tillverkningsprocessen vilket innebär att 

företaget blir mer konstandseffektivt. För att verksamheten ska nå stordriftsfördelar så behövs 

det produceras i stora mängder (Porter, 1985) 

 

Kostnadsledare ska emellertid inte ta för lätt på hotet ifrån konkurrenterna. De får inte strunta i 

kvaliteten på produkten som kostnadsledare, vilket gör att produkterna ständigt måste vara i 

linje med det som marknadsförs på marknaden. Kostnadsledaren måste sänka sina priser mer 

än konkurrenterna ifall kunderna inte uppfattar produkterna som likvärda som kan leda till att 

man förstör den goda status verksamheten haft. (Porter, 1985)  

 

Enligt Porter (1985) kan en marknad bara ha ett företag som kostnadsledare. Om marknaden 

inte får någon kostnadsledare, det vill säga att fler företag vill axla den rollen så det innebära 
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farliga följder där många företag kan gå i förluster och skada marknaden. Detta därför att det 

kan uppstå ett krig om kostnadsledarkapet där konkurrenterna fortsätter att sänka sina priser 

konstant till en nivå då ingen går med vinst längre. 

3.5.2	  Differentiering	  

Differentiering är den andra konkurrensstrategin Porter (1980). Denna innebär att produkten 

eller tjänsten företaget erbjuder ska vara unik eller uppfattas som unik. Hur företag väljer att 

anamma denna strategi är upp till varje företag och det finns flera sätt att göra det på. Porter 

(1980) ger ett flertal exempel på hur de kan differentiera sig, dessa är design, varumärke 

teknologi, funktioner, kundservice och återförsäljarnätverk. 

 

Porter (1980) rekommenderar företag att differentiera sig med mer än bara en av dessa förslag 

eller sätt att göra det på. Han skriver att företag ska sträva att använda sig av de olika 

differentieringsstrategierna i någon dimension i företaget och inte bara satsa på en 

differentieringsfaktor. Porter (1980) skriver att företag som väljer att använda sig av 

differentieringsstrategi inte bara kan använda den och ignorera kostnadsstrategin helt. Han 

menar att ett företag inte helt bör bortse från kostnader de har då det finns en stor risk att de 

kan skena iväg då många processer inom differentieringen kan kosta mycket. 

Porter (1980) skriver att genom differentiering så skapas en säkerhet mot konkurrens då 

lojalitet mot företaget byggs upp. Dunér (2011) skriver i en artikel i svd.se att lojalitet är 

nyckeln till framgång hos företag. Porter (1980) skriver att lojaliteten göra att företaget inte blir 

lika känsliga mot kostnadsförändringar som kan trissa upp priset på företagets produkt eller 

tjänst.  

 

Det som är svårt med differentiering enligt Porter (1980) är att kostnaderna för att differentiera 

det företaget bjuder ut till försäljning är att kostnaden ofta är stor. Forskning och utveckling, 

exklusivare och bättre material och service är exempel på kostnader som kan uppstå vid 

differentiering av sin produkt eller tjänst. Men som ovan nämnt kan lojaliteten som uppstår då 

bidra till att kunderna fortsätter att köpa produkten trots det högre priset. 

3.5.3	  Fokusering	  

Fokusering är den sista av Porters (1980) tre generiska konkurrensstrategier. Denna strategi 

innebär att företaget lägger allt fokus på ett kundsegment, ett visst segment av de produkter de 
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gör eller en viss geografisk marknad. Denna strategi innebär att företaget inriktar sig på att bara 

satsa på ett specifikt mål och realisera detta. Denna strategi skiljer sig från de två tidigare på 

det sätt att de två andra riktar sig mot hela marknaden de verkar inom men fokuseringsstrategin 

riktar sig mot ett visst segment till exempel. 

 

Grundtanken bakom strategin är att genom fokusering kommer företaget att vara bättre på det 

området än vad konkurrerande företag är då de försöker nå en bredare målgrupp enligt Porter 

(1980). Vidare skriver Porter (1980) att kostnadsledarskap eller differentiering kommer att 

användas av ett företag som vill använda sig av fokusering. Detta då de antingen kommer att 

försöka få en kostnadsfördel i det speciella fokus de valt eller att satsa på att differentiera sig 

inom det valda segmentet. 

3.5.4	  Organisation	  i	  småföretag	  

Det finns flera definitioner på småföretag enligt Johansson, Ylinenpää och Johansson (2006) 

men den vanligaste definitionen utgår ifrån antalet sysselsatta i företaget. Det finns flera andra 

mått att använda som definition, till exempel omsättning och marknadsandelar. Enligt EU 

kommissionens rekommendation (2003) så definieras småföretag som företag med mindre än 

50 sysstelsatta och omsättningen eller balansomslutningen inte överstiger 10 miljoner kr per år.  

Småföretag brukar enligt Johansson, Ylinenpää och Johansson (2006) ses som en mall för stora 

organisationers utveckling, detta för att den mindre organisationen anses vara gränslös, lärande, 

självklar, flexibel och öppen. Vidare skriver de att många mindre företag som trots att de inte 

har en lika tydlig struktur som ett större företag ändå har en organisation och organiserar sig. 

De mindre företagen har rutiner, arbetssätt och arbetsdelning. Det de ofta saknar enligt 

Johansson, Ylinenpää och Johansson (2006) är en långsiktigt strategisk planering eftersom att 

planeringshorisonten ofta är kortsiktigt.  

 

Något som ofta nämns i samband med mindre företag enligt Johansson, Ylinenpää och 

Johansson (2006) är att de oftast är organiserade kring en enda person, entreprenören, 

grundaren eller ägaren, ibland är detta samma person. Att ett mindre företag är mycket 

beroende av en person gör att handlingskraften och styrkan finns hos en person och ansvar kan 

då begränsas till en enstaka person. Detta kan enligt Johansson, Ylinenpää och Johansson 
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(2006)  hämma effektiviteten, förnyelse och effektivitet. Det är dock detta som kan ge en 

flexibilitet utåt mot marknaden.      



 

 

 

 

25 
 

4. Empiri 
I detta kapitel ska vi redogöra för resultatet av vår datainsamling. Vi har intervjuat de 

personer med ledande position hos Hagelin & co, Björkegrens optik, Optiker Tottie och 

Specsavers. 

 

4.1 Hagelin & co 

4.1.1	  Företagets	  verksamhet	  

Alvhamre och Harrysson (2013) berättar att Hagelin & co är ett fristående bolag som inte är 

bundna till någon kedja. De säger att de båda är delägare och har lika stort antal röster i 

företaget, vilket bidrar till ett ömsesidigt samarbete mellan delägarna. Företaget har de nu ägt i 

nästan fyra år. De är båda legitimerade optiker och arbetar i företaget tillsammans med en 

anställd optikerassistent.  

4.1.2	  Value-‐added	  selling	  

Alvhamre och Harrysson (2013) menar att de skapar ett värde för kunden genom att skapa en 

trygg miljö där kunden kan känna sig trygg i sin patientposition i synundersökningsrummet och 

som kund när de handlar produkter i företaget.  

 

Harrysson (2013) menar att Hagelin & co skapar ett mervärde för kunden genom att kunna 

erbjuda en spetskompetens under synundersökningen som inte bara kollar synen hos patienten 

utan också ge möjligheten att hitta ögonsjukdomar och mer besvärliga synfel som 

lågprisaktörerna, vilka Alvhamre och Harrysson (2013) betecknar som Specsavers och 

Smarteyes, lätt kan missa under sina synundersökningar.  

 

Alvhamre och Harrysson (2013) skapar också ett mervärde för kund genom att erbjuda 

glasögon i både de lägre och högre prisklasserna, med bättre service på den lägre prisklassen än 

vad lågpriskedjorna erbjuder. Genom att erbjuda bra service och hög flexibilitet medför det att 

kunderna blir mycket nöjdare. Reservdelar till glasögonen och att laga bågar är något annat 

verksamheten kan erbjuda. Alvhamre och Harrysson (2013) säger att eftersom de inte är 

bundna till någon kedja kan deras sortiment bestå av mycket speciella produkter som kedjorna 

inte kan erbjuda då de stora kedjorna är mer bundna av kedjans val av produkter. Alvhamre 
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och Harrysson (2013) berättar att det är speciellt viktigt i dagens läge då branschen präglas av 

många kedjor som kan pressa priser på ett annat sätt än vad de kan. De berättar också att det 

märks av på grossister som gärna vill sälja till kedjorna som köper en större volym än det 

fristående mindre företaget. 

4.1.3	  Value-‐added	  selling	  och	  styrning	  

Alvhamre och Harrysson (2013) beskriver sin styrning i företaget som ett ömsesidigt 

förhållande där de också nämner att en viss företagskultur finns i företaget som de och den 

anställda optikerassistenten följer när beslut skall tas i företaget. Alvhamre och Harrysson 

(2013) menar också att de använder sig av mindre formella styrmedel som hör till den 

enskildas kompetens att göra som ger denna inflytande att ta egna beslut i företaget efter 

behov. De anser att detta är ett bra sätt att styra verksamheten då de berättar att flexibilitet är 

viktigt i en bransch med hög konkurrens. 

 

Alvhamre och Harrysson (2013) berättar att de har jobbat så pass länge tillsammans att de har 

byggt upp en kultur där värdet de säljer är en del utav själva konceptet, det vill säga att det är 

ganska självklart vad de gör. På frågan om hur verksamheten styr mot värdeskapande så 

svarade Alvhamre (2013-04-29):  

 

”Det är inte så att man pratar eller tänker på det utan det är bara inrotat här inne att så 

gör man och så beter man sig”.   

 

Alvhamre (2013) fortsätter att berätta att det är så man agerar i företaget Hagelin & Co. Det 

innebär till exempel enlig Alvhamre (2013) att erbjuda längre tid för kundbemötande så att 

synundersökning och utprovning av glas och bågar blir ordentligt gjord. Att det ska fungera på 

detta sätt uttrycker de sig är självklart eftersom de arbetat så länge tillsammans innan de 

bestämde sig för att senare ta över verksamheten. Vidare berättar de att om de skulle anställa 

en ny person så skulle de behöva prata och instruera den nya personen i hur det går till och hur 

en anställd ska agera på Hagelin & Co.  
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4.2 Björkegrens optik  

4.2.1	  Företagets	  verksamhet	  

Björkegrens optik är ett aktiebolag som styrs av precis som namnet antyder, Thomas 

Björkegren. Han är ensam ägare till företaget. Björkegrens Optik AB är ett familjeföretag och 

startades i Kalmar i början av 1960 talet. Företaget har sex stycken anställda som Björkegren 

(2013) beskriver ingår i en platt organisation utan tydliga hierarkier.    

4.2.2	  Value-‐added	  selling	  	  

Björkegren (2013) menar att han själv och de anställda i företaget skapar värde för kunden 

genom att tänka ur kundens perspektiv. Han menar att kunden i dagslägen står inför ett val 

mellan att köpa glasögon för cirka 800 kronor upp till 10 000kr. Björkegren (2013) fortsätter 

då med att förklara att det är viktigt förmedla värdet för kunden så att priset i slutändan har en 

mindre betydelse. Han berättar också att ett av deras främsta värden är service och engagemang 

de kan erbjuda kunden. Björkegren (2013) fortsätter att förklara att Björkegrens Optik är en del 

av Synologen. Synologen är enligt Björkegren (2013) en organisation som hjälper mindre 

fristående optikerföretag att få möjlighet att i viss grad få erbjudanden på centrala inköp för att 

kunna konkurrera mot de större kedjorna. Detta samarbete med Synologen ger Björkegrens 

optik en möjlighet att gynna kunderna menar Björkegren (2013). 

 

Björkegren (2013) menar att de endast köper in glas av kvalité som har en längre hållbarhet än 

vad de som många lågpriskedjor använder sig av. Han menar också att det finns olika slags 

behandlingar av glasen i bågen som Björkegrens Optik kan erbjuda för att ge möjlighet att 

skapa ett mervärde för kunden. 

 

Björkegren (2013) menar att företaget arbetar med att skapa en relation till kunden där de 

lägger stort intresse i att kunden skall kunna märka att denna är igenkänd vilket i sin tur skall 

utmynna i en viss grad av lojalitet till företaget men framför allt att denne skall känna sig säker 

och få ett förtroende för personen som genomför synundersökningen såsom den som hjälper 

denne med val av båge. Björkegren (2013) säger också att de kan erbjuda en väldigt bra 

synundersökning som inte alla konkurrenter kan erbjuda, det innefattar bland annat en 

fotografering av ögongloben. Björkegren (2013) menar att genom ovanstående kan de ge 

kunden ett mervärde som gör denna nöjd och återkommer till företaget vid nästa köptillfälle. 
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4.2.3	  Value-‐added	  selling	  och	  styrning	   	   	  

Björkegrens Optik styrs av Thomas Björkegren (2013) genom en näst intill decentraliserad 

styrning. Det innebär att alla anställda har ett visst inflytande i beslutskedjan i företaget där 

istället kunskapsnivån hos den anställda är det som styr hierarkin. De personer med kunskap 

inom ett visst ämne är de som också får ansvar för detta. Kunskapsnivån har i sin tur sin 

funktion för styrningen mot värdeskapandet i företaget. Här tar Thomas Björkegren upp 

samarbetet med Essilor, vilka han beskriver som marknadsledande inom skapandet av linser 

och progressiva glas. Den eller de personer som har störst kunskap inom ämnet får här ansvara 

för dess värdeskapande information som behöver överföras till kund (Björkegren 2013). 

Björkegren (2013) fortsätter med att förklara att han delar upp värdeskapandet mellan 

produktförsäljning och synundersökning. Han går ännu en gång in på ansvarsområden där 

kunskap ligger i grund för värdeförmedling. Optikern får ansvara för att synundersökningen 

skapar sitt värde och produktförsäljaren får ansvara för att förmedla produktens värde i sig, 

men också se till att bemöta kunden med ett igenkännande som tidigare påpekats som väldigt 

viktigt för relationsskapandets mervärde.  

 

I och med Björkegrens (2013) styrning med uppdelning på ansvarsområde blir det lättare att 

effektivt förmedla det bästa värdet för kund från den mest lämpade anställda. Detta leder enligt 

Björkegren (2013) till en viss motivation för utbildning i företaget för att uppnå en högre egen 

beslutfattande nivå i företaget, samtidigt som ett högre värde kan förmedlas till kund. Just 

utbildningsnivån i företaget är något som Thomas Björkegren (2013) lägger stor vikt på, han 

säger att de anställa erbjuds många utbildningar för att kunna hålla kunskapen och servicenivån 

så hög som möjligt. 

 

Thomas Björkegren (2013) berättar att under budgeteringsarbetet så försöker de självklart göra 

en så precis budget som möjligt men att de försöker göra den så flexibel som möjligt då han 

säger att han vill ha utrymme i budgeteringen.  
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4.3 Optiker Tottie 

4.3.1	  Företagets	  verksamhet	  

Optiker Tottie är ett aktiebolag med Mats och Charlie Råberg som delägare. Mats äger 160 

aktier och Charlie 40 stycken (Årsredovisning Optiker Tottie 2011-2012) Charlie Råberg 

(2013) berättar att han kommer inom obestämd framtid kommer att ta över företaget och har 

redan nu en bestämmande roll.  

 

Optiker Tottie är medlem i organisationen Klarsynt. Charlie Råberg (2013) menar att det 

innebär att Optiker Tottie ges en möjlighet till centrala inköp vilket skall kunna matchas vid de 

större lågpriskedjorna och ge Optiker Tottie en konkurrensfördel. Han menar också att genom 

dessa smarta inköp behöver Optiker Tottie inte heller ta ut för stora summor från kund på sina 

produkter.  

 

Företaget har en verkstadsavdelning och en administrationsavdelning berättar Charlie Råberg 

(2013). Optiker Tottie har också en ögonläkare på plats och en anställd som sköter för-och efter 

bedömningar av laserbehandlingar vilket är en tämligen ovanlig tjänst att erbjuda. Att kunna 

erbjuda dessa tjänster i verksamheten gör Optiker Tottie till en komplett Optiker. 

4.3.2	  Value-‐added	  selling	  

Charlie Råberg (2013) delar in besökare till butiken i två kategorier. Han menar att besökarna 

som skall till ett av synundersökningsrummen är patienter i företagets ögon och de som handlar 

eller vill handla optikerrelaterade produkter är klassade som kunder. Det innebär att när en 

patient lämnar undersökningsrummet övergår denna till att vara kund. Charlie Råberg (2013) 

fortsätter med att förklara att Optiker Tottie inte enbart erbjuder synundersökningar, glasögon 

och linser av hög kvalité utan Optiker Tottie är en komplett butik som även har en egen 

verkstad där de reparerar och specialbehandlar glasögon efter kundens önskemål och ger 

möjlighet att erbjuda medicinskt kunnande till patient. Detta är enligt Charlie Råberg (2013) 

endast en del av vad Optiker Tottie gör för att skapa ett mervärde för kunden. Han menar att 

det viktigaste är att en relation byggs upp som skapar en trovärdighet för optiker inför och 

under synundersökning och vid försäljningstillfälle.  
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Charlie Råberg (2013) poängterar också några andra saker de erbjuder, för att skapa mervärde, 

i form av gratis glasögonbad, möjlighet att lämna tillbaka linser vid problem och skärpta tips är 

några av de många saker Optiker Tottie arbetar med för att skapa ett mervärde för patient och 

kund. Charlie Råberg (2013) nämner att något som är unikt med Optiker Tottie är att 

verksamheten har ett eget försäkringsbolag som försäkringar företagets produkter. Optiker 

Tottie har också ett eget betalningssystem med räntefria delbetalningar till kunderna.  

 

Charlie Råberg (2013) avslutar med att berätta om kvalitétsäkrade optikerfirmor. Charlie menar 

att det är svårt att bli medlem och att alla företagets medlemmar måste bli godkända för att 

företaget skall få denna statussymbol. Kvalitetsförsäkringen utfärdas av optikerförbundet och 

kallas för optikerförbundets kvalitétsnorm. (www.optikerforbundet.se) Detta är något som 

Charlie Råberg (2013) stolt presenterar som värdeskapande i kundens ögon.   

4.3.3	  Value-‐added	  selling	  och	  styrning	   	  

Charlie Råberg (2013) menar att alla i företaget har sina bestämda roller och att alla vet vad 

som skall göras och vad de andra kan. Därmed uppstår en viss företagskultur som fortgår utan 

att behöva använda nya riktlinjer vid varje nytt beslutstillfälle. Detta innebär att de anställda 

kan känna sig säkra i sitt arbete och genom att följa dessa riktlinjer veta att de tar beslut i likhet 

som någon annan anställd hade gjort i samma situation. Charlie Råberg (2013) fortsätter med 

spåret företagskultur och berättar att han ställer ett krav på en viss ”kvalitétsnorm” i företaget, 

vilket skall genomsyra hela arbetet och skapa en värdekedjeprocess genom allt arbete som görs 

fram till att ett recept har givets efter en synundersökning eller att en produkt säljs till kund.  

 

Charlie Råberg (2013) vill också framhäva hur viktig relationsskapandet är för att patient som 

kund skall kunna känna en tillit och förstå det värde som företagets styrs mot att förmedla.  

Charlie Råberg (2013) avslutar med att berätta att företaget har möten varje onsdag där alla kan 

komma med förslag på förbättringar och ta upp vad som varit mindre bra under veckan. På 

detta vis skall alla i företaget kunna gå i samma spår menar han. På dessa möten behandlas 

varje del av verksamheten då den är relativt uppdelad i olika område som exempel verkstad, 

försäljning och synundersökning.  
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4.4 Specsavers 

4.4.1	  Företagets	  verksamhet	  

Specsavers är ett aktiebolag som har sitt huvudkontor i England och det Svenska 

huvudkontoret ligger i Göteborg. Därefter finns fristående butiker spridda i Sverige. Butiken i 

Kalmar består av 14 anställda och butiken i Färjestaden, Öland består av två anställda med Jan 

Ermestål som verksamhetschef i båda butikerna.(Ermestål, 2013) 

 

Jan Ermestål (2013) berättar att det är väldigt klart i verksamheten vem som gör vad och den 

dagliga styrningen behöver inte vara så stor. Han berättar att alla i företaget kan och vet om hur 

servicen ska erbjudas och gå till. I den enskilda butiken budgeteras det också månadsvis och 

följs då upp regelbundet.  

 

Jan Ermestål (2013)  berättar att franchisetagarna har möten med Specsavers en gång i 

kvartalet, på dessa möten sker bland annat uppföljning av mål. En gång om året så har också 

alla i personalen ett möte med ledningen. Vidare berättar han att huvudkontoret för Sverige 

regelbundet skickar ut riktlinjer för verksamheten ska bedrivas till verksamhetscheferna. Den 

informationen ansvarar sedan verksamhetschefen för att den ska komma ut till de anställda i 

just den butiken eller butikerna. Han berättar också att när nyanställning sker så får den 

nyanställda ofta gå på kurs i Göteborg för att lära sig bland annat bemötandet av kund.  

4.4.2	  Value-‐added	  selling	  

Jan Ermestål berättar att förändringen på markanden är stor i hela Sverige. Han berättar att 

konkurransen är väldigt hård i Sverige och berättar speciellt att i Kalmar så finns det för många 

optiker. Jan Ermestål berättar om förändringen på marknaden: 

 

”Tidigare så fanns det många fristående butiker, idag så måste du tillhöra en kedja för 

att kunna marknadsföra dig. Det är väldigt sällsynt att du är en enskild firma, men så 

var det förr i tiden” (Jan Ermestål, 2013-05-02) 
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Detta beror mycket på att de större kedjorna kan pressa ner priserna mer än de enskilda 

kedjorna säger Jan Ermestål(2013). Att kedjorna kan pressa priserna beror på att de kan göra 

stora centrala inköp. Jan Ermestål berättar att tidigare så kom försäljare ut i butiken och sålde 

sina produkter men så är det inte längre, Han säger att nu är det den stora kedjan som skickar ut 

produkterna till de enskilda butikerna. Vidare berättar Jan Ermestål (2013) att det är väldigt få 

optiker som slipar och reparerar själva i sin butik detta därför att priser pressats så mycket att 

det oftast är billigare att köpa nytt än att laga den trasiga produkten.  

 

Den hårda konkurrens Jan Ermestål bemöter Specsavers med att sänka priserna ännu mer än 

tidigare, det är så värdet för kunden skapas. Vidare så berättar Jan Ermestål att marknadsföring 

sker från huvudkontoret i Göteborg. Han berättar att huvudkontoret håller koll på konkurrenter 

och ser till att annonser kommer ut vid behov för att svara på andra företags aktioner. 

 

4.4.3 Value-added selling och styrning 

Styrningen sköts av huvudkontoret genom möten varje kvartal med ledningen i de enskillda 

butikerna. Ledningen i var butik har i sin tur formella styrmedel att ta till. Detta genom 

riktlinjer från huvudkontoret i Göteborg i form av en pärm som var butik har som skall följas, 

denna pärm med information och utbildningen som en nyanställd går på säger Jan Ermestål 

(2013) ska bidra till att alla lär sig det de behöver för jobbet och Specsavers sätt att arbeta.  

Jan Ermestål (2013) berättar att det bärande för kedjan Specsavers är som familjen Perkins 

uttryckte det, value for money, alltså att få värde för pengarna. Jan Ermestål säger också att 

sälja ett par glasögon är inte bara att sälja dem och sen tack och hej, utan all service du får. 

Vidare berättar Ermestål att alla Specsavers butikerna i Sverige ska se likanade ut då kunden 

oavsett vilken Specsavers butik den går in i ska känna igen att det är just en Specsavers butik.   

Jan Ermestål (2013) är också tydlig med att det är de låga priser de erbjuder som till största del 

bidar till att verksamheten är lönsam. Vidare säger han att en förutsättning för dessa låga priser 

är att de säljer en högre kvantitet än de mindre företagen med de högre priserna. Han vill också 

påpeka att det inte bara är priserna som de erbjuder utan också den ett helhetspaket med fokus 

på synvården. Han berättar också att om en kund har ett allvarligt synfel som kräver ett 

ovanligt glas och det inte finns hos Specsavers så får han använda sina kontakter runt om i 

landet för att kunna lösa detta men då hamnar priser bortom Specsavers filosofi berättar han. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer författarna analysera skillnader och likheter i först innebörden av 

value-added selling och sedan styrningen av value-added selling filosofin.  

 
5.1 Value-added selling i teorin och praktiken 

Value-added selling handlar i grunden om att försöka förmedla vad kunden anser vara värde så 

kunden känner att de betalar vad de känner att varan eller tjänsten är värd istället för att endast 

titta på ett förutsatt pris (Reilly 2010). Författarna har identifierat starka band till value-added 

selling filosofin hos alla företagen i någon form eller tanke.  Hagelin & co betecknar sin egen 

verksamhets värdeskapande som spetskompetens, möjlighet att köpa billigt som dyrare och 

vänligt bemötande Harrysson och Alvhamre (2013), vilket studiens författare identifierar som 

en av Reillys (2010) value-added selling organisationer, value-added peak competitor. Av den 

anledning att de försöker nå sin spetskompetens och utvecklas mot sin fulla potential gör att vi 

författare kan identifiera dem som value-added peak competitor. Det de erbjuder är alla 

faktorer som kan skapa ett mervärde för kunder beroende på dess preferenser. Möjligheten att 

köpa både lite billigare som dyrare gör att företaget kan bemöta en stor grupps olika 

preferenser, kunskapsmässigt som produktvalsmässigt.   

 

Den starkaste kopplingen till Value-added selling är när Björkegren (2013) beskriver att 

kunden står inför ett val, mellan att köpa glasögon för cirka 800 kronor upp till 10 000 kronor. 

Han fortsätter då med att förklara att det är viktigt att förmedla värdet för kunden så att priset i 

slutändan har en mindre betydelse. Det Björkegren beskriver ovan är i princip vad Kahle 

(2003) och Reilly (2010) skriver om i sin definition av Value-added selling. Vi författare ser i 

detta avseende ingen diskrepans mellan det empiriska materialet och den teoretiska 

referensramen angående att priset ska spela en mindre roll då värde istället skapas. 

 

Vi författare av uppsatsen ser därmed en stark koppling till Value-added selling filosofins 

rötter hos Björkegrens Optik. Björkegren (2013) går också in på hur de försöker skapa ett 

mervärde till kund genom att visa att de känner igen denna genom en positivt laddad relation 

till kund. Just relationen är mycket viktig för alla de intervjuade organisationerna med ett litet 

undantag för Specsavers som vi författare inte anser värdera relationen lika högt, då deras 
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strategi bygger på ett lägre pris. Ett lägre pris innebär oftast att relationen inte blir lika stark 

som hos en butik eller varumärke med större kostnad. Relationen är en del av vad de säljer 

vilket medför att det också blir ett värde för kunden. Detta bidrar till det kunden behöver ge 

upp, understiger med marginal det de får tillbaka i likhet med det Armstrong m.fl.(2009) 

skriver om return of investment. Det Armstrong m.fl.(2009) skriver och siffrorna SKF tagit 

fram (figur 1) stämmer bra överens med organisationernas tankar om värde och värdeskapande 

för kunden.  

 

Charlie Råberg (2013) nämner att de erbjuder glasögonbad för att skapa ett mervärde för 

kunden. Glasögonbad ökar livslängden på glasögonen och ger därmed en koppling till TCO 

(Total Cost of Ownership) som beskrivs av Eliasson (2012). Det andra stadiet i TCO:s 

livscykel är användningsstadiet vilket i det här läget förlängs och ger kunden ett högre värde på 

produkten som ger en koppling till företagets användande av Value-added selling filosofin.  

Charlie (2013) berättar att Optiker Tottie är Kvalitétsförsäkrat enligt Optikerförbundets 

kvalitétsnorm. Detta är något som kan relateras till value-added selling eftersom företaget kan 

visa upp detta bevis för kund och därmed skapa ett värde för denne. 

 

Björkegren, Hagelin & Co och Optiker Tottie erbjuder alla reperationer i butiken vilket vi 

författare också identifierar som ett sätt att skapa ett värde i livscykeln som Eliasson (2012) 

beskriver, istället för att köpa nytt kan de istället använda del lite länge innan det nya inköpet 

behöver ske. Specsavers erbjuder inte reperation i butiken men med sin starka organisation kan 

de skicka iväg produkter på lagning men istället. 

 

Reilly (2010) beskriver Value-added selling som en filosofi som företag kan använda sig av för 

att göra ett högre pris till ett mindre problem i slutändan för kund. Ermestål (2013) förklarar att 

konkurrensen på optikermarknaden är stenhård, varför Specsavers arbetar med centrala inköp 

för att minska sina kostnader och kunna ge kunden ett lägre pris än konkurrenterna, det är såhär 

värde skapas för kund menar Ermestål.  Denna bild är annorlunda jämför med de andra 

respondenternas svar angående värde och författarna anser att svaret delvis beror på att kedjans 

filosofi och strategi grundar sig i att vara billigast.  
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Ermeståls (2013) syn på värdeskapande går alltså tvärt emot Value-added selling konceptet 

men har fortfarande en funktion i den då grundtanken ligger i att skapa ett värde som du inte 

får hos en konkurrent. Ermestål kallar detta för ”Value for money” vilket kan ses som ett 

komplement till VAS i författarnas ögon.  

 

5.2 Styrning och Value-added selling i teorin och praktiken  

Reilly (2010) menar att en organisation måste implementera value-added selling filosofin i hela 

organisationen för att den ska vara effektiv. Han skriver att för att en organisation ska bli en 

value-added selling organisation måste en process ske som är en ” top-down, bottom-up, and 

inside out process” (Reilly sid.6, 2010). Detta tolkar vi författare som att hela organisationen 

måste vara med i implementeringsprocessen av value-added selling filosofin.   Författarna har 

identifierat företagskulturen som något viktigt i alla organisationer och som alla respondenter i 

någon grad nämner. Till exempel så säger Alvhamre: 

 

”Det är inte så att man pratar eller tänker på det utan det är bara inrotat här inne att så 

gör man och så beter man sig”.  Alvhamre (2013) 

 

Alvhamre (2013) fortsätter med att förklara att om någon ny person skulle anställas skulle 

företaget behöva introducera detta sätt att bete sig och agera inför kund. Detta stärker citatet 

ovans mening i företagets typ av styrning. Det Alvhamre (2013) berättar stämmer väl överens 

med Bolman och Deal (2012) tankar om företagskultur som en övertygelse som kommer med 

tiden. Detta är något som väl stämmer in på Hagelin & Co då ägarna har arbetat länge 

tillsammans. Författarna ser också liknande drag hos Optiker Tottie och Björkegrens, de är 

både mindre familjeföretag med en lång tradition. Detta stämmer också väl in på det Bolman 

och Deal (2012) skriver om att kultur utvecklas med tiden och att gemensamma övertygelser, 

värderingar och arbetssätt som kan överlämnas till nya medlemmar. Detta anser vi förkommer i 

viss grad i både Optiker Tottie och Björkegrens då de båda är gamla familjeföretag där 

kulturen fortsätter att leva kvar då antagligen personal inte byts ut frekvent och då kan de nya 

som anställs anamma kulturen.  
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Charlie Råberg (2013) säger att alla i företaget har sina bestämda roller och att alla vet vad som 

skall göras och vad de andra i företaget kan göra. Detta säger han bidrar till en företagskultur 

men författarna till denna uppsats skulle istället kalla det för en mer formaliserad struktur för 

att styra mot value-added selling. Det Olve och Samuelsson (2008) skriver om formaliserad 

styrning går väl ihop med Optiker Tottie och Charlie Råbergs (2013) tankar för att styra mot 

value-added selling. Optiker Tottie har en välstrukturerad verksamhet med tydlig styrning och 

strategier enligt Charlie Råberg (2013). Den formella styrningen i Björkegrens Optik är inte 

lika hårt styrd berättar Thomas Björkegren (2013) detta säger han för att de ska få utrymme för 

att agera på möjligheter. Författarna ser här alltså två förhållningssätt till de formella 

styrmedlen. Optiker Totties sätt är att lite ”hårdare” än Björkegrens som säger att till exempel 

budgeteringen är ganska väl tilltagen för att kunna erbjuda mer och kunna agera på 

möjligheter.   

 

Ytterligare ett sätt att använda den mer formella styrningen är på det sättet som Specsavers gör 

det enligt Ermestål (2013) Styrningen sköts då till största del av huvudkontoret i Göteborg 

genom möten varje kvartal med ledningen i de enskilda butikerna. Ledningen i var butik har i 

sin tur formella styrmedel att ta till också. Detta genom riktlinjer från huvudkontoret i 

Göteborg i form av en pärm som var butik har som skall följas, denna pärm med information 

och utbildningen som en nyanställd går på säger Jan Ermestål (2013) ska bidra till att alla lär 

sig det de behöver för jobbet och Specsavers sätt att arbeta. Att Specsavers är en kedja gör att 

de måste ha en mer formell styrning än vad de mindre företagen har. Detta tror författarna 

beror på att ägaren och i många fall verksamhetschefen är längre ifrån verksamheten i en kedja. 

I en kedja så strävar också butiker efter att likna varandra vilket gör att en striktare och mer 

formell styrning lämpar sig bäst enligt författarna i denna studies mening. Den formella 

styrningen ger alltså riktlinjer till ledning och anställda för hur bemötande av kund skall ske, 

hur inköpsrutiner skall gå till och så vidare. Så många faktorer som möjligt täcks in här för att 

Specsavers ska kunna erbjuda ett högt value for money enligt Jan Ermestål (2013). Författarna 

har trots Specsavers lågkostnadsstrategi som Porter (1985) beskriver urskilt vissa drag av 

value-added selling tankar. Dessa är att de säger att de erbjuder ett värde för kunden genom 

sina billiga priser och kedjans storlek och igenkänningsfaktor. De andra tre företagen vi 

intervjuat, Optiker Tottie, Björkegrens Optik och Hagelin & Co använder inte 

kostnadsledarskapsstrategin för att bemöta Porters (1985) fem konkurrenskrafter utan de satsar 
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mer på att differentiera sig genom att erbjuda lite annorlunda tjänster och produkter. Alla tre 

företagen ser vi författare liknar Porters (1980) tankar om differentiering och fokusering. Vi 

författare kan utifrån det empiriska materialet se att alla tre företagen arbetar med att 

differentiera sig mot sina konkurrenter och att fokusering på detta sker. De olika företagen 

skiljer sig mot varandra i tankar om differentiering i enighet med Porters (1980) tankar om 

differentiering då de genom differentieringen kan bygga upp en stark lojalitet hos sina kunder 

genom att just erbjuda något mer speciellt. 

 

Något som författarna i denna uppsats anser vara av vikt att ta i beaktning i denna analys anser 

författarna vara att tre av de fyra företagen vi intervjuat är mindre företag enligt EU 

kommissionens rekommendation (2003).  Detta påverkar oftast organisationen enligt 

Johansson, Ylinenpää och Johansson (2006) som skriver att i småföretag så är organisationen 

oftast uppbyggd runt en person. Riktigt så är inte fallet i alla företagen men vi ser många inslag 

av detta i alla tre företagen. Det företaget som mest stämmer in på detta är Björkegrens och till 

viss del också Optiker Tottie anser författarna till denna uppsats. Detta innebär att ledarna är de 

som styr hur mycket av styrningen som kommer att vara mot value-added selling filosofin. Det 

är då väldigt viktigt att ledaren i verksamheten identifierar och kan få ut det han identifierar 

som viktigt i value-added selling filosofin. Eftersom det är så att en person är så viktig i 

verksamheten blir inte organisationsstrukturen lika viktigt. I dessa mindre företagen har vi 

författare identifierat att organisationsstrukturen blir mindre viktig då kulturen finns och genom 

den så uppstår beslutordningar, befogenheter och ansvar som Olve och Samuelsson (2008) 

skriver egentligen ska härstamma ifrån organisationsstrukturen. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel skall vi redogöra för de slutsatser studien genererat om innebörden av value-

added selling filosofin. Författarna ska också redovisa slutsatserna om styrningen av value-

added selling i optikföretag. Författarna ska i detta kapitel också ge förslag och råd för 

fortsatt forskning om styrning av value-added selling filosofin.  

 

Forskningsfrågan vi arbetat med lyder som följer: 

• Vad innebär value-added selling filosofin och hur styr företag som använder denna 

filosofi?  

6.1 Value-added selling filosofins innerbörd 

Value-added selling filosofin är i författarnas ögon efter avslutat studie ett ämne som berör 

många områden. Filosofin går ut på att förmedla ett värde för just din kund. 

Värdebeskrivningen skall kunna vara anpassad för just den kundens preferenser så att 

värdebeskrivningen kan ske så effektivt som möjligt. Värdebeskrivningen kan ske på flera sätt 

nämligen, genom att införa exakta material som företagen kan använda för att beskriva värdet 

för kund. Figur 1 skapad av SKF är ett exempel på hur värdebeskrivningen kan ske. Materialen 

för värdebeskrivning kan också vara så enkla som muntliga tips för kund eller ett medföljande 

material i form av beskrivningar eller liknande till produkten som kan hjälpa kunden.  

Det viktiga för företaget är att kunna kvantifiera eller beskriva besparingarna kunden gör av att 

välja just vår produkt. Genom att klara av att lämna ett material där TCO ingår underlättar 

företaget för säljarna till köparen att ta rätt beslut. Kärnan är att kunden skall inse värdet utav 

att välja vårt företags produkt och se de besparingar de gör övertiden genom att välja just det 

företagets produkt. 

  

Value-added selling filosofin är i författarnas ögon något som mindre företag i allmänhet kan 

ha stor nytta av. Grundtanken i filosofin är att skapa värde för kunden så att priset i slutändan 

har mindre betydelse för kund. Detta stämmer väldigt bra överens med Reillys (2010) 

förklaring av value-added selling. 

 

 “Value-added salespeople build up more value in on the front end so that the price 

becomes less an issue on the back end.” (Reilly, sid 14. 2010) 
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Genom att tänka i den banan som både vi författare och Reilly (2010) beskrivit ovan kan 

mindre företag arbeta sig framåt mot att erbjuda kunden mer tillfredställande erbjudanden. 

En av våra respondenter, Charlie Råberg (2013) beskriver ett av deras sätt att använda value-

added selling filosofin genom att erbjuda kostnadsfria glasögonbad. Dessa glasögonbad är ett 

mervärde för kunden, som lagts till precis i enighet med value-added selling filosofin. Kunden 

får ett mervärde som ska ge ett större värde då det kunden får tillbaka från sin investering 

överstiger kostnaden av investeringen. 

Grundtanken med filosofin att skapa ett värde för kunden är känt men genom att faktiskt 

implementera filosofin i företagen kan de få en väldigt stor betydelse för företagets styrning 

och för kunden. Det är som Reilly (2010) säger: 

 

”Becoming a value-added selling organization is a top-down, bottom-up, and inside 

out process. Everyone in your company must buy into this philosophy.” (Reilly sid.6, 

2010) 

 

Företagets alla medlemmar, ledning som anställda måste ta till sig filosofin och förstå den. Det 

är först då som värdeskapande kan börja ske effektivt. Precis som Reilly (2010) skriver i citatet 

ovan, identifierar även vi författare att processen med att få organisationen att bli en value-

added selling organisation som viktigt. Annars är det möjligt att organisation inte maximerar 

användandet filosofin. Vilket leder till att det finns outnyttjad kapacitet i organisationen som 

skulle kunna utnyttjas.   

 

Efter denna studie är författarnas åsikt att value-added selling är ett sätt att bemöta hård 

konkurrens. Det är inte nödvändigtvis det bästa sättet att konkurrera på, men en organisation 

som implementerar filosofin i hela organisationen och klarar av att identifiera kundens behov 

så är det ett sätt att agera på marknaden. Vi författare ser att denna filosofi är tillämpbar 

generellt sett på detaljistmarknader med hög konkurrens. Inte bara mindre företag borde kunna 

dra nytta av denna filosofi utan också större företag kan använda denna filosofi som det lilla 

extra som gör att de blir nummer ett i konsumenternas medvetande.  
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6.2 Styrning av value-added selling och företagskulturens betydelse 

Det har framkommit att alla respondenter beskrivit att de har någon slags företagskultur som 

styr hur användandet av value-added selling filosofin fungerar. Det har också framkommit att 

det inte är särskilt mycket formella styrmedel utan alla anställda tilldelas en slags roll inom 

kulturen som dessa arbetar utifrån och som tillsammans följer företagets normer och 

värderingar. Författarna har identifierat vikten av att företagsledaren i ett mindre företag ska 

vara intresserad av filosofin, value-added selling för att kunna dra nytta av den. Detta just 

därför att småföretag ofta är så beroende av ledaren. 

Resultatet av denna studie visar att företagskulturen är ett väldigt viktigt instrument för att 

styra mot value-added selling filosofin. Alla respondenter talar om detta och vi författare 

identifierar detta som en möjlighet att styra filosofin. Att företagskulturen är ett så viktigt 

instrument är på grund av att kulturen är ett sätt att få organisationen att ha samma normer och 

värderingar vilket innebär att de kommer agera på ett önskvärt sätt. Det innebär då att precis 

som Reilly (2010) skriver att hela organisationen är en value-added selling organisation om 

filosofin har implementerats i företagskulturen.  

 

Slutsatserna vi författare kommit fram till om styrningen och value-added selling filosofin 

anser vi författare ger en tydlig bild av vad som krävs praktiskt sett för att lyckas implementera 

och använda value-added selling filosofin. Vi författares förslag till vidare forskning är att 

genomföra en studie av företagskultur vilket speciellt ska inrikta sig på value-added selling 

filosofin och kulturen och hur den främjat filosofin. Vidare ser vi författare ett det finns 

utrymme för forskning om skillnader mellan mindre och större företags styrning av value-

added selling. En sådan studie skulle vara intressant då större företag generellt sett har en 

striktare och större hierarki än vad de mindre företagen som denna studie undersökt har. I 

denna studie har en vissa tankar och analyser gjort med tanke på företagens storlek men för att 

kunna göra en sådan studie krävs ett större antal företag, både mindre och större.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide	  

• Skulle du kunna beskriva din egen verksamhet och vilket roll du bedriver i denna? 

 

• Hur anser du att optikerbranschen har förändrats i Kalmar och Sverige från några år 

tillbaka, till idag? 

 

• Är era produkter högt konkurrensutsatta produkter? 

 

• Hur hanterar ni detta? 

 

• Hur konkurrerar ni på marknaden idag? 

o Skiljer ni er från era konkurrenter på något sätt? 

 

• Hur anser du att er verksamhet arbetar för att det skall skapas ett värde för kunden? 

o Hur går du tillväga för att få ut detta värde i hela verksamheten? 

o Hur styr du din verksamhet för att på bästa sätt erbjuda kunden detta värde? 

o Hur visar ni värdet för kunden? 

 

• Hur fungerar styrningen i företaget och speciellt mot att få ut det värde ni beskrivit?  

§ Organisationsstruktur 

§ Kommunikation inom företaget 

§ Formella styrmedel 

§ Informella styrmedel 

§ Uppföljning 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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