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Sammanfattning 

Detta arbete söker identifiera vilka faktorer som påverkar framgången i ett företags satsning 

på Customer Relationship Management, vanligtvis förkortat som CRM. I samband med 

arbetet har vi varit i kontakt med fyrtiotvå företag verksamma i Sverige inom elva branscher 

för att ta reda hur de arbetar med CRM inom marknadsföring och utformning av kampanjer 

till kunder.  

Mot bakgrund av datainsamlingen kunde det konstateras att tron på CRM som verktyg för att 

nå en högre lönsamhet och skapa lojalare kunder var stor hos företagen. Samtidigt framkom 

en bild av att företagen hade väldigt olika syn på hur CRM ska användas och dess fördelar. 

Majoriteten av företagen kunde inte visa vilka konkreta resultat CRM-satsningar gett. Beslut 

fattades utifrån subjektiva värderingar och utan teoretisk förankring. Utifrån resultaten av 

datainsamlingen kunde nio olika faktorer identifieras vilka påverkar CRM-satsningars 

framgång. Genom att placera de identifierade faktorerna i en teoretisk kontext kunde en 

modell utarbetas vilken påvisar komplexiteten som måste beaktas vid användning av CRM.  

Vår förhoppning är att den framtagna modellen kan användas inför beslut om nya 

investeringar i CRM-lösningar eller för att utvärdera befintliga investeringar. Framtida studier 

får visa om detta arbete bidragit till en ökad förståelse om CRM:s potential och 

genomslagskraft.  

 

Nyckelord: CRM, CRM – Return on Investment, Avkastning CRM, CRM faktorer  
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Abstract 

This study is intended to identify which factors that influence the success of initiatives in 

Customer Relationship Management, usually abbreviated as CRM. In the course of this study 

we have been in contact with forty-two companies operating in Sweden within eleven 

different sectors in order to find out how they operate regarding CRM initiatives, particularly 

initiatives within marketing and promotions.   

Against the data collected during the study it was concluded that the companies working with 

CRM believed that the CRM initiatives resulted in higher profitability and created more loyal 

customers. At the same time it was evident that the companies had different views on CRM as 

a method and its benefits. The majority of the companies could not present any tangible 

results from CRM-initiatives. It was also revealed that decisions regarding CRM initiatives 

were based on subjective assessments and without theoretical foundation. Based on the data 

collected nine factors were identified to affect the success of CRM initiatives. By placing the 

identified factors in a theoretical context a model could be developed which demonstrates the 

complexity that needs to be considered when applying CRM. 

Our hope is that the developed model can be used by companies before deciding on new 

investments in CRM initiatives or when evaluating existing initiatives. Future studies will 

have to show if this work contributed to a better understanding of CRM initiatives potential 

and impact. 

 

Key-words: CRM, CRM – Return on Investment, yield CRM, CRM success factors
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SAMMANFATTNING 

Vi har varit i kontakt med fyrtiotvå företag verksamma i Sverige inom elva branscher för att 

ta reda hur de arbetar med Customer Relationship Management, vanligtvis förkortat som 

CRM. Ansatsen kom ur att företag verkar under olika förutsättningar och därmed har olika 

möjlighet att tjäna på investeringar i CRM och att det därför är viktigt att inför en CRM-

satsning finna och resonera kring satsningens potential.  

Mot bakgrund av datainsamlingen kan det konstateras att tron på CRM som verktyg för att nå 

en högre lönsamhet och skapa lojalare kunder var stor hos företagen. Samtidigt framkom en 

bild av att företagen hade väldigt olika syn på CRM och dess fördelar. Beslut fattades utefter 

subjektiva värderingar och företagen saknade ofta kunskap om utfall och avkastning från dess 

handlingar och investeringar. För att kunna skapa en modell som företag kan använda sig av 

inför beslut om nya investeringar samt utvärderingar av befintliga investeringar placerades 

resultaten från datainsamlingen i en teoretisk kontext, där faktorer identifierades som påverkar 

framgången i CRM-satsningar.  

Utifrån faktorerna utarbetades en modell som visar på vilken komplexitet som måste beaktas 

vid användning av CRM. Tron på CRM som arbetsverktyg verkar vara stor i Sverige men 

arbetet har visat att det är få företag som har kunnat visa upp konkreta resultat på vilket värde 

en CRM-implementering har inneburit. Vår förhoppning är att den framtagna modellen med 

faktorer kan vara till hjälp för att utvärdera potentialen i företagens satsning på CRM, med 

fokus på marknadsföring och kampanjer. Framtida studier får visa om detta arbete bidragit till 

en ökad förståelse om CRM:s potential och genomslagskraft. 

FÖRORD 

Detta arbete är ett examensarbete på Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi och 

författare är Mattias Sandström och Ted Lundberg. Arbetet med uppsatsen inleddes under 

hösten 2005 och pågick fram till och med 18 januari 2006. Därefter återupptogs det och 

slutfördes våren 2015. 

Vi vill passa på att tacka alla respondenter som tagit sig tid för intervjuer och ifyllande av 

enkäter. 

Ett stort tack vill vi även rikta åt alla på AcandoFrontec AB som tillhandahållit oss plats, 

material, utrustning och inte minst tid, vilket underlättat vårt arbete. Er support och uppvisat 

engagemang har varit mycket uppskattat. 

Ett speciellt tack vill vi rikta till våra handledare. Elisabet Armands och Caroline Widstrand 

på AcandoFrontec för allt stöd, engagemang och respons. Ni tog er tid när vi behövde hjälp 

och visade intresse och uppmärksamhet under hela studiens gång. Tack även till Benny 

Gustafsson som inledningsvis gav oss vägledning.  
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1. INLEDNING 

Denna studie handlar om Customer Relationship Management, fortsättningsvis benämnt 

CRM, vilket grovt kan beskrivas som kundrelationer vid marknadsföringskampanjer. CRM är 

en strategi, filosofi, för att arbeta med sina kundrelationer. Begreppet har sitt ursprung från 

teorin om relationsmarknadsföring. 

Dessa två begrepp, CRM och relationsmarknadsföring är centrala i denna uppsats. Begreppen 

växte fram under åttiotalet och fick sitt stora genombrott under senare delen av nittiotalet. En 

definition på relationsmarknadsföring är följande: Relationsmarknadsföring är 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum. En av många 

definitioner på CRM lyder: CRM är relationsmarknadsföringens värderingar och strategier – 

med särskild betoning på relationen mellan kund och leverantör – omsatta i praktisk 

tillämpning och beroende av både mänskliga handlingar och informationsteknolog
1
i.  

CRM är ett väl debatterat begrepp, definitionen varierar därför beroende på vem man talar 

med. En del åsyftar själva CRM-systemet, det vill säga det system som analyserar och 

använder informationen som är samlad i företagets kunddatabas. Men vår (författarna av 

uppsatsen) definition och den som gäller genom hela uppsatsen är samstämmig med den som 

redovisats ovan. Vi väljer dock att uttrycka den på ett enklare sätt, CRM är den praktiska 

tillämpningen av ett företags kundhantering, den filosofi som präglar hanteringen av 

kunderna. 

1.1 Bakgrund 

Före industrialiseringen gjorde småskalighet, skråväsende och låg rörlighet att relationerna 

mellan kund och leverantör blev långvariga och nära. Leverantören lärde känna kundens 

egenskaper, vanor och behov. Kännedomen användes sedan till att försöka tillgodose kundens 

behov vid det fysiska mötet med kunden. 

Industrialiseringen och massproduktionen medförde centralisering, storskalighet, 

massanpassning och massmarknadsföring. Avståndet mellan producent och kund växte. 

Producenterna fokuserade på effektiv produktion och vinstgivande massanpassade produkter. 

Kundönskemål fick svårare att nå fram och kundrelationerna blev inte längre lika nära som 

tidigare. Självklart kvarstår den gamla typen av relation på många områden, typexempel där 

den nära relationen återfinns är husläkare, optiker och frisör.  

                                                 

 

1
 Gummeson, E. 2004, Many-to-Many Marketing, Liber Ekonomi 



 

3 

Tidigare tillämpade många företag marknadsföring enligt den så kallade teorin om 

marknadsmixen
2
, även kallad 4P (produkt, pris, påverkan och plats). Denna teori har 

dominerat utbildningen i hela världen och presenterats som en generell teori för alla former av 

marknadsföring, trots att den enligt företrädare för relationsmarknadsföringen
3
 främst är 

avsedd för massmarknadsföring. Även inom denna traditionella marknadsföring krävs dock 

kunskaper om kunderna och deras behov. Dessa kunskaper har, i avsaknad av den dialog en 

relation medför, skaffats fram med hjälp av statistiska undersökningar och fokusgrupper, som 

fått representera de tilltänkta kunderna.  

Framväxten av relationsmarknadsföring började under åttiotalet för att sedan accelerera under 

nittiotalet. Vid slutet av detta årtionde dök ett antal nya begrepp upp, som hade sitt ursprung i 

relationsmarknadsföring. Två av de mest kända kallas One to One marketing respektive 

CRM. Dessa två står anses nu avse samma sak
4
 och i denna uppsats används termen CRM 

gemensamt för båda begreppen.  

Grunden i relationsmarknadsföringsteorin är att företag ska bygga upp en stark kundbas 

genom att skapa och hantera relationer med kunderna. För att nå detta ändamål krävs ofta ett 

informationssystem som ger företagen möjligheter att samla in data om sina kunder, 

segmentera dessa och därefter bemöta varje kund individuellt, så kallat CRM-system. 

Många företag har idag gjort investeringar i avancerade CRM-system och stora databaser för 

att få information och bättre relation med sina kunder. CRM sägs kunna ge företagen bättre 

relationer till sina kunder, och därmed bland annat ökad lojalitet hos kunderna. Den brittiska 

dagligvaruhandelskedjan Tesco nämns ofta som förebild i samband med CRM och att kedjan 

har blivit störst i Storbritannien tillskrivs av många just deras intensiva arbete med 

kundrelationer. 

1.2 Problemformulering  

En stor del av de pengar företagen spenderar på traditionell massmarknadsföring försvinner ut 

i tomma intet, uppemot 50 %. Med den tilltagande reklamströmmen i alla kanaler såsom TV, 

tidningar, radio med flera blir det allt svårare för företagen att fånga kundens intresse. 

Erbjudanden och budskap når alltför ofta fel målgrupp, har fel utformning för att tilltala den 

rätta målgruppen, sänds vid fel tidpunkt och sänds i fel kanaler. Idén med CRM vid 

marknadsföringskampanjer är att försöka undvika detta genom att via en etablerad 

kundrelation identifiera faktorer som fångar kundernas intresse. Dessa faktorer analyseras för 

att kunna ge rätt erbjudande i rätt utformning, till rätt kund via rätt kanal vid rätt tidpunkt.  

                                                 

 

2
 McCarthy, Jerome E. (1964). Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood, IL: Irwin. 

3
 Gummeson, E. 2002, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Malmö: Liber, 3:e rev uppl 

4
 Enligt Don Peppers, citerad av Gummesson, E. 2004, Many-to-Many Marketing, Liber Ekonomi 
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En undersökning från 2001
5
 visar dock att företag investerat miljontals kronor i CRM-system 

men att de upplever att de inte fått ut någonting utav det. Till det ska tilläggas att företagen 

inte utnyttjar den fulla kapaciteten hos sina CRM-system
6
. I en annan, tidigare studie, av 

amerikanska bolag har det visat sig att endast fem procent av företagen hävdade att de fått 

avkastning på sina investeringar i CRM initiativ under 2003
7
. Beslut om investeringar kan 

styras av mycket annat än ren affärslogik. Ny teknik kan locka bara för att den är ny, trots att 

man inte sett frukten av den. Den kan skapa det som inom psykologin kallas 

Bandwagoneffekt
8
. En av respondenterna sade att ”alla skaffade CRM då, det var bara att 

hänga på”.  

Med tanke på att CRM har fått mycket uppmärksamhet som marknadsföringsmetod och att 

företag har gjort stora satsningar på CRM är det i sig anmärkningsvärt att inte fler vet vilken 

återbäringen av investeringen är eller vilka faktorer som avgör om satsningen är framgångsrik 

eller inte. Finns det behov av investeringarna? Är satsningarna lönsamma? Vilka faktorer är 

det som gör att just deras företag tjänar på CRM? Vilka faktorer är det som avgör om en 

CRM-satsning är effektiv, dvs. kommer att generera ökad kundlojalitet och ökad lönsamhet, 

eller inte? Företagen borde kunna specificera vad en bättre kundrelation ger dem för värde 

och hur. Vad är det då som driver på besluten om investeringar i CRM? Runt år 2000 fanns 

det få exempel på företag som kunnat visa att de har lyckats tjäna stora pengar på CRM, ändå 

satsades det fortfarande stora summor på kostsamma kunddatabaser. 

Mot ovanstående bakgrund kan det konstateras att företag som arbetar med CRM har svårt att 

identifiera vad som skiljer en lyckad CRM-satsning från en misslyckad. Vissa företag har 

implementerat CRM-system men vet inte vilka faktorer de ska titta på för att bedöma 

effektiveten av systemet. Vissa företag avser att implementera CRM men vet inte t.ex. vilka 

strategiska faktorer som ska väga in vid utformningen av CRM-systemet. Först när företagen 

har kännedom om vilka faktorer som påverkar CRM-systemets implementering är det möjligt 

att dra slutsatser om vilket värde CRM-systemet skapar eller, uttryckt på ett annat vis, hur 

effektiv CRM-satsningen är. 

Vår frågeställning blir således: Går det att identifiera vilka faktorer som påverkar hur 

framgångsrik en CRM-satsning är? Går det att med hjälp av dessa faktorer skapa en praktisk 

tillämpbar beslutsmodell som företag kan använda inför beslut om implementering av CRM 

samt för att utvärdera redan påbörjade CRM-satsningar? 

                                                 

 

5
 Computer Sweden, nr 80, 2001 

6
 Computer Sweden, nr 83, 2003 

7
 Nelson, Scott D. 2004, How to Justify CRM Spending and Boost Return on Investment, www.gartner.com 

8
 Bandwagoneffekt - Termen anknyter till det engelska uttrycket ”jump on the bandwagon”, gå över till 

segrarsidan, www.NE.se, 2006-01-05 
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1.3 Syfte 

Med tanke på den uppmärksamhet som CRM orsakat både bland teoretiker (forskare) och 

bland praktiker (marknadsavdelningar m.m.) var det ursprungliga syftet med detta arbete att 

undersöka hur företags marknadsavdelningar skapade effektiva marknadsföringskampanjer 

med hjälp av CRM och framförallt att undersöka vad som utmärkte de företag med de mest 

framgångsrika kampanjerna i jämförelse med de företag som lyckats mindre bra. Vid arbetets 

förberedelser framgick dock att det inte fanns något bra instrument för att jämföra olika 

CRM-satsningar med varandra. Det framgick även att många tilltänkta respondenter inte var 

villiga att lämna ut detaljerad information om nyckeltal relevanta för att ta reda på kunna 

jämföra olika kampanjer med varandra. 

Oviljan att dela med sig av information förklarades i huvudsak med att informationen var 

företagskänslig och skulle kunna vara skadlig för respondenterna om den blev allmän 

kännedom. Möjligtvis kunde oviljan också förklaras av att respondenterna inte själva visste 

vilken effekt deras CRM-satsning hade gett.   

Vi började därför ställa oss frågorna: Vad avgör hur effektiviteten av en CRM-

implementering? Med effektivetet avsåg vi genomslagskraften hos företagets kunder, vilken 

lönsamhet CRM-systemet skapade och vilken potential CRM-systemet har. Hur kan 

effekten/potentialen av ett företags CRM-satsning främjas? Vilka möjligheter och hinder finns 

vid implementeringen av CRM? Om företagen får en större insikt i vilka faktorer som 

påverkar resultatet av en CRM-satsning skapas förutsättningar för att effektivisera sina 

kundrelationer och få dem mer lönsamma.  

En tanke började ta form - om företagen vid implementering av nya CRM-system, eller vid 

utvärderingar av befintliga CRM-system, kan utgå ifrån vissa nyckelfaktorer skulle de kunna 

avgöra vilket värde CRM-satsningarna skapar, alternativt bidrar med. Syftet med detta arbete 

är således att identifiera faktorer som påverkar ett företags framgång vid CRM-satsningar och 

att med hjälp av faktorerna utarbeta en modell, som kan användas för att utvärdera potentialen 

i företags CRM-satsningar. Arbetets fokus ska ligga på företags externa marknadsföring och 

utformning av kampanjer. Syftet ska nås med hjälp av litteratur, enkätundersökningar och 

intervjuer med personer verksamma med CRM på operativ nivå inom olika branscher.  

1.4 Avgränsningar 

I den empiriska delen har intervjuer genomförts med ett fyrtiotal stora företag. De företag som 

studerats har alla uppfyllt vissa kriterier, detta för att vi lättare ska kunna jämföra företagens 

kundhantering och finna likheter/skillnader. Dessa kriterier är att företagen skulle ha flera 

produkter som säljs via ett flertal kanaler. Företagen skall även inneha ett stort antal 

konsumenter och vara riktade till privatpersoner, inte ”business to business”.  
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Arbetet kommer endast att undersöka faktorer påverkar ett företags framgångar med extern 

marknadsföring och utformning av kampanjer. Det innebär att företagens val avseende 

utformning av de interna CRM-systemen inte kommer att granskas särskilt.  
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2. METOD 

Här beskrivs arbetets urval och tillvägagångsätt. Kapitlet visar vilken metod författarna valt 

för att genomföra studien. Avsnittet avslutas med diskussion och bedömningar av metodval 

samt litteraturstudier.  

2.1 Forskningsansats 

Vid genomförande av en vetenskaplig studie måste forskaren hantera och relatera inhämtad 

empiri och inläst teori till varandra. För att göra det finns det tre olika arbetssätt; induktion, 

deduktion och abduktion
9
. Induktion innebär att härleda slutsatser från empirisk erfarenhet, 

dvs. att utgå från ett antal händelser och härleda en sannolik slutsats. Forskaren utgår alltså 

inte från en befintlig teori utan använder sig av insamlad data för att utforma en ny teori.  

Deduktion innebär att en forskare utgår från en befintlig teori och utifrån den utformar 

hypoteser. Hypoteserna testas sedan empiriskt. Under tiden som empirisk data insamlas kan 

de utformade hypoteserna komma att bekräftas eller förkastas och följaktligen kan den teori 

som forskaren utgick från komma att revideras. 

Det sista arbetssättet kallas abduktion. Abduktion innebär att deduktion och induktion 

kombineras då insamlad empirisk data används för att justera teorin
10

. I första hand insamlas 

empirisk data. Utifrån den empiriska insamlingen formuleras sedan hypoteser. De 

formulerade hypoteserna prövas sedan på nya empiriska objekt. Forskningen pendlar på så vis 

hela tiden mellan empiri och teori. 

Detta examensarbete har haft ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket motiverats av att arbetet 

tog sin början i inläsning av befintlig information om ämnet. Litteratur och teorier om ämnet 

insamlades. Utifrån den första insamlingen genomfördes en förstudie tillsammans med 

samarbetsföretaget AcandoFrontec AB. Förstudien bestod av tre intervjuer samt en mindre 

enkätundersökning. Den inledande enkätundersökningen utformades med hjälp av 

AcandoFrontec. Efter det att förstudien genomförts analyserades svaren tillsammans med den 

teoretiska referensramen. Analysen visade på ett behov av att ytterligare bygga på teorin samt 

inhämta ytterligare empirisk data. En mer extensiv enkätundersökning utarbetades och mer 

empirisk data inhämtades. Svaren i enkätundersökningen användes sedan som underlag inför 

intervjuerna. All insamlad data sattes sedan i relation till teorin igen, analyserades och blev 

föremål för slutsatser kring ämnet. Under studien har vi alltså pendlat mellan teori och empiri 

                                                 

 

9
 Bryman, A. och Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

ekonomi. 
10

 Alvesson, M. och Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 
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för att få en ökad förståelse kring ämnet, vår frågeställning och för att kunna göra djupgående 

analyser av all insamlad data. 

2.2 Vetenskaplig insamlingsmetod 

I den vetenskapliga teorin finns två huvudsakliga metoder för att insamla empirisk data, den 

kvantitativa och den kvalitativa metoden. 

Den kvantitativa metoden innebär att studiens fokus ska ligga på att samla in numerisk data
11

. 

Insamlingen kan ske genom t.ex. enkätundersökningar. För att analysera insamlad data kan 

forskaren använda sig av statistiska analyser. I huvudsak används en kvantitativ metod 

tillsammans med ett deduktivt arbetssätt på så vis att den insamlade empirin prövas mot 

teorier.  

Den kvalitativa metoden fokuserar mer på ord än siffror
12

. Tonvikten ska ligga på hur 

individer uppfattar och tolkar verkligheten. Insamling av data sker företrädesvis genom 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Genom att använda en kvalitativ metod kan 

forskaren få en djupare förståelse för intervjuobjekten. Metoden ger även intervjuobjekten en 

större frihet att lämna egna synpunkter eller för forskaren ny information. 

Inom företagsekonomisk forskning används ofta antingen den kvalitativa eller den 

kvantitativa metoden för att samla in data
13

. Det förekommer dock att de två metoderna 

kombineras för att öka tillförlitligheten i studiens resultat. Vi har valt att kombinera de två 

metoderna och genomföra dels en enkätundersökning (kvantitativt) men även intervjuer 

(kvalitativ). Den kvantitativa undersökningen syftar till att utgöra ett stöd till den kvalitativa 

delen. Intervjuerna i undersökningen är den centrala källan till insamling av empirisk data. 

Intervjuerna kompletteras dock av enkätundersökningen. 

2.3 Arbetets struktur 

Inför studiens genomförande upprättades en arbetsstruktur för att identifiera de olika 

delmomenten. Fyra stycken huvudsakliga moment identifierades, (se fig. 1), vartdera moment 

beskrivs ingående i avsnitten 2.3.1 - 2.3.4.  

1. I det första delmomentet insamlades litteratur och teori för att därefter genomföra en 

förstudie. Syftet med att genomföra en förstudie var att kunna öka insikten och den 

praktiska förståelsen för området. Förhoppningen var även att erfarenheterna och 
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svaren från förstudien skulle kunna användas i den kvantitativa delen 

(enkätundersökningen). I det första delmomentet utarbetades även en tid- och 

genomförandeplan över studiens samtliga övriga delmoment.  

 

2. I det andra delmomentet påbörjades arbetet med enkätundersökningen. 

Enkätundersökningen följdes sedan upp av personliga intervjuer med respondenterna.  

 

3. Det tredje delmomentet bestod av att analysera all insamlade data, framtagning av 

slutsats, diskussion och rapportskrivning.   

 

4. Det sista delmomentet bestod av presentation av examensarbetet för inblandade parter 

och respondenter och även opponering av arbetet. 

 

Figur 1: Processchema Tillvägagångssättet 

2.3.1 Steg 1 (Förstudie, litteraturstudier, utveckling av enkät etc.)  

Under sommaren, innan själva examensarbetet började, lästes litteratur i ämnet i 

egenskap av att förkovra kunskaper. Ingen specifik kurs om CRM har funnits i 

utbildningsplanen men ämnet har ändå dykt upp i några kurser och tillsammans med 

den litteratur som inlästs under sommaren har en grundförståelse för ämnet byggts 

Litteraturstudier 

Förstudie 

Utveckling av enkät 

Tidsplan 

Datainsamling 

Enkätundersökning 

Personliga intervjuer 

Analys  

Rapportskrivning 
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upp. Påföljden av detta är en ganska teoretisk bild av CRM och det ger inte alla gånger 

en adekvat syn på hur CRM fungerar i verkligheten. För att nå en förankring i hur 

CRM praktiskt fungerar ute i företagen så gjordes därför en kortare intervjuserie på ett 

stort svenskt företag. Tre personer med olika befattningar inom samma bolag 

intervjuades för att få en så bred och överblickbar bild som möjligt. De två första 

intervjupersonerna arbetade med CRM på en operativ nivå inom företaget. Den tredje 

intervjupersonen arbetade strategiskt och hade det övergripande ansvaret för CRM-

satsningar och var därmed den som lade upp strategin för hur företaget skulle använda 

sig av CRM.  

Eftersom de intervjuer som senare gjordes under studien riktade sig till personer på 

strategisk nivå inom sina respektive bolag gav den inledande intervjuserien en 

helhelhetssyn på företagets användande av CRM. Mot bakgrund av de tre 

intervjupersonernas svar kunde enkätfrågor tas fram och författarna fick en ökad 

förståelse för helhetscykeln av CRM-användandet inom ett bolag. 

Efter förstudiens genomförande påbörjades arbetet med att utveckla en 

enkätundersökning. Syftet med undersökningen var att inhämta information från varje 

respondent över hur CRM användes praktiskt på respektive bolag. Enkäten låg sedan 

till grund för de intervjuer som gjordes med företagen. Genom att besvara enkäten fick 

författarna information om det specifika bolagets syn på CRM. Därtill gavs bra 

förutsättningar för en fördjupad dialog kring CRM. Enkätundersökningen är uppbyggt 

med frågor kring en modell kallad ”Kampanj-loopen”, som visas här nedan (se fig. 2). 

Modellen utarbetades av AcandoFrontec AB genom att analysera vilka mönster som 

CRM-användare har vid hantering av kundinformation i samband med 

marknadsföringsåtgärder. Modellen syftar till att beskriva en 

marknadsföringskampanjs projektcykel och beskriva de olika skeenden som 

kampanjen genomgår.  
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Figur 2: ”Kampanj-loopen”, framtagen av AcandoFrontec AB 

Modellen har fungerat som utgångspunkt vid framtagning av övergripande 

frågeställningar och enkätfrågor och ”Kampanj-loopen” har lagt grunden för 

resonerande diskussioner under de förestående intervjuerna. Enkäten har bestått av 

frågor från modellens alla olika delar. Modellen gav även en lättöverskådlig bild av 

enkätens frågor och hjälpte respondenterna att förstå hur frågorna hänger ihop med 

varandra. Modellen ger en vägledning genom intervjun. 

(a) Strategiska val - Företaget gör ett antal övergripande strategiska val som styr 

deras val av kunder och relationen till dessa. När dessa riktlinjer är fastlagda så 

finns det olika tillvägagångssätt för att få så bra och träffsäkert riktat erbjudande 

som möjligt. Dessa tillvägagångssätt arbetas fram i den operativa analysen.   

(b) Operativa analysen - Här tittar man på interna, respektive externa datakällor för 

att få information om sin kundbas. Vilka är kunderna och vad är det för 

erbjudande/produkt som skulle passa till dessa kunder. När det är fastställt vilka 

ens kunder är försöker man segmentera dessa i lämpliga grupper för att lättare 

rikta erbjudanden/produkter till rätt kunder.  

 

 

Operativ analys Distr/exekvering Försäljning 

•Nya/gamla kunder 

•Strategisk segmentering 

•Interna källor 

•Externa källor 

•Kanalval av mf •Säljgenomförande 
 Strategiska val 

 

 

Respons 
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(c) Distribution/exekvering - Med hjälp av den operativa analysen väljs 

distributionsnät och exekveringssätt. Ju noggrannare och bättre operativa 

analysen genomförs desto effektivare blir nu exekveringen.  

(d) Försäljning. Detta steg ska ge en förståelse för hur 

säljare/återförsäljare/kundservicepersonal utbildas och informeras. 

Säljgenomförandet är ej att förglömma och försäljning är en viktig 

interaktionsbit för att få loopen att fungera.  

(e) Respons - När väl kampanjen är genomförd och mottagen av kunderna bör en 

uppföljning och återkoppling ske. Där får företagen chansen att ta in lärorik 

information som förhoppningsvis leder till än bättre resultat vid nästa kampanj.  

Utöver frågor på de specifika delarna i loopen ställs även ett antal frågor kring 

företagens arbete med och syn på CRM i sin helhet, inte bara ur 

marknadsföringsperspektiv. Svaren på dessa mer övergripande frågor ingår i den 

kvalitativa analysen och är tänkt att ge företagens egna bild och tolkning av loopen. 

2.3.2 Steg 2 (Datainsamling genom enkätundersökning och intervjuer) 

(a) Enkätundersökning (kvantitativ) 

Med utgångspunkt av modellen ovan (figur 2) togs 75 frågor fram som gav en 

beskrivning till hur företagen arbetar med CRM. Enkäten innehåller frågor från alla 

delar av ”Kampanj-loopen”. De flesta frågorna är graderade mellan 1 och 9, övriga är 

graderade Ja/nej/vet ej, eller inte alls (så kallade öppna frågor). Frågeansamlingen ska 

ge företagets gradering (kvantitativ information) om sin kunskap och arbete inom 

CRM. De öppna frågorna ger en mer berättande bild
14

 - kvalitativ data, om hur de 

arbetar och även en förklaring till varför de graderar sina svar som de gör.  

Företagen skulle som tidigare nämnts (se avsnitt 1.4 Avgränsningar) inneha ett stort 

antal konsumenter och vara riktade till privatpersoner. Detta valdes för att 

kundrelationen skulle vara så likvärdig som möjligt i jämförelse mellan branscher. 

Därför var det nödvändigt att alla de företag som besvarade enkäten och blev 

intervjuade hade helt eller delvis kunder som riktade sig mot privatmarknad. 

privatpersoner.  

Branscher som passade väl in på dessa kriterier och som valdes ut för att undersökas 

var, Bank-, Försäkrings-, Telekom-, Energi-, Bensin-, Spel-, Dagligvaruhandels-, 
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Rederier, Bil-, Detaljhandels- och Elektronikföretag. Några av de största företagen 

inom respektive bransch har valts ut för studie. Detta val har gjorts med utgångspunkt 

att de företagen har störst inverkan på respektive bransch och att de har stora resurser 

till sitt förfogande. 

Urvalet av företag gjordes i samråd med AcandoFrontec AB. De kriterier som 

begränsade urvalet sattes upp innan kontakt med företagen togs. Kontakten med 

företagen gjordes i de flesta fall av författarna till denna studie men några enstaka 

gånger användes AcandoFrontecs kontaktnät för att enklare och fortare nå fram till rätt 

person att intervjua. 

Kontakt togs via telefon eller mail. Av de företag som kontaktades avböjde 25 företag 

från att deltaga av olika skäl. Den vanligaste anledningen var att de hade ont om tid. 

Alla de övriga ställde upp på att besvara enkäten och var även positiva till en intervju. 

För att få så uppriktiga svar som möjligt från respondenterna och för att de skulle våga 

dela med sig så av även känslig information erbjöds respondenterna att deras svar 

skulle vara anonyma, svaren skulle alltså inte kunna kopplas till företaget, och 

eftersom flertalet ville detta kommer inga företag att publiceras med namn. Dock 

kommer det att nämnas vilka företag som har ställt upp i studien. Två företag ställde 

enbart upp på en intervju då deras enkätsvar inte kunde garanteras anonymitet. I det 

ena fallet var företaget ensamt i sin bransch och i det andra fallet var respondenten inte 

rätt person. Från ett företag blev enkäten besvarad, men tyvärr hade respondenten ej tid 

för intervju.  

Några respondenter har lämnat mer detaljerad och informativ information i samband 

med att de blivit försäkrade om att få vara anonyma. På så vis kan konstateras att 

studien tillförts mer information genom att respondenterna erbjudits anonymitet. 

(b) Personliga intervjuer (kvalitativ datainsamling) 

När väl företagen för studien identifierats återstod det att komma i kontakt med den 

person inom bolaget som var mest lämpad att intervjua. Valet föll på att söka efter den 

person som hade störst kunskap inom området och bar det strategiska beslutandet av 

CRM-satsningar på sina axlar. Exempel på lämpliga respondenter inom ett bolag är 

exempelvis CRM-ansvarig, försäljningschef och marknadschef. Ett alternativ hade 

varit att utöka studien till att även omfatta en person på en operativ nivå, vilket skulle 

ge två olika perspektiv av företagens syn på CRM. De sammanvägda svaren skulle då 

kunna ge en mer fullständig bild av företagens CRM-utveckling, som stämmer bättre 
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överens med verkligheten, än vad som erhålls från en enda intervju på bolaget. 

Dessutom är ofta den som är lite högre upp mindre delaktiga i det operativa arbetet. 

Nackdelarna med det alternativet är att informationen blir spretig och att två 

informationskällor med helt olika perspektiv används
15

. Risken är att felaktiga 

slutsatser dras genom att information från personer med ett strategiskt synsätt 

sammanblandas och analyseras tillsammans med information från personer med 

operativt synsätt. Dessa två nivåer behöver inte alltid ha samma syn på hur CRM 

utnyttjas på bästa sätt. Dessutom skulle antalet intervjuer skulle riskera att uppgå till 

runt 80-90 stycken. Då varje intervju är tidskrävande både i förberedelsefasen, i 

genomförandet och i bearbetningsfasen medgav inte författarnas tidshorisont en utökad 

studie. För att nyttan av detta arbete skall bli så stor som möjligt har det gjorts ett 

försök att maximera antalet deltagande företag. Med fler deltagande företag ökar 

antalet synpunkter och framförallt möjligheten av att se sammanband och kunna dra 

generella slutsatser. Studien resulterade i 42 intervjuer och lika många enkäter ifyllda. 

Med tanke på den begränsade tiden är mängden insamlat material tillfredställande.  

Viktigt är också att påpeka att alla respondenter inte hade tid eller möjlighet för en 

personlig intervju. I dessa fall kompletterades den ifyllda enkäten med en 

kompletterande telefonintervju med respondenten. På grund av den begränsade tiden 

kom tyvärr också vissa intervjuer att genomföras med respondent och bara en av 

författarna. Därför var det viktigt att frågeställarna var samspelta och intervjuade på 

liknande sätt. Detta möjliggjordes genom att de första intervjuerna genomfördes 

gemensamt. 

Intervjuerna utgick från den bild av marknadsföringsprocessen, ”Kampanj-loopen”, 

som följt med genom hela studien och ligger till grund för enkätfrågorna. 

Genomförandet var sedan att enkäten skickades ut i förväg. Sedan bestämdes tid och 

plats för en intervju. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive företag, förutom 

det fåtal telefonintervjuer som gjordes. En intervju varade i ungefär 90 minuter och 

under den tiden fick respondenten även fylla i enkäten. Frågor ställdes inledningsvis 

om hur väl ”Kampanj-loopen” stämde in över respektive företags verksamhet. Därefter 

gicks enkäten igenom där respondenten fick stöd i att tolka vissa frågor så att frågorna 

blev neutralt och korrekt interpreterade. Avslutningsvis ställdes ett par öppna frågor 

om CRM användandet i företaget för att få en så klar helhetsbild som möjligt. Det som 

ville fås fram med de avslutande frågorna var, om det inte hade kommit fram tidigare 

under intervjun, vilka faktorer som påverkar potentialen av CRM för just dem. Att ta 
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utgångspunkt i studieobjektets perspektiv är en av grunderna för kvalitativa metoder
16

. 

Med hjälp av intervjuerna går det att hitta mönster och få ut information som inte 

kunnat komma fram vid enbart kvantitativa metoder. 

2.3.3 Steg 3 (Analys. rapportskrivning, diskussion, slutsats) 

Efter datainsamlingen via enkäter och personliga intervjuer analyserades den 

inhämtade informationen. Mot bakgrund av analysen arbetades det fram slutsatser och 

en modell för att utvärdera potentialen i företagens satsningar på CRM. 

Eftersom poängen med intervjuerna var att uppnå en djupare förståelse för hur 

rationella och irrationella faktorer påverkar företagens sätt att arbeta med CRM så var 

tolkning av stor betydelse för studien. Tolkningsprocessen går ut på att förstå 

respondenternas subjektiva verklighet och begrunda deras svar utifrån det
17

. För att 

inte förlora relevant information gjordes anteckningar under intervjun och vid 

sammanställningen av intervjuerna skrevs en summering av mötet ned strax efter 

intervjun var utförd. Den summeringen är den subjektiva tolkning av intervjun och all 

dess information samt anteckningar kring den känsla som förmedlades. Att skriva ner 

en sammanfattning så fort som möjligt är viktigt eftersom icke verbal information är 

svårt att tolka och analysera i efterhand. Det kvalitativa material som presenteras är en 

blandning mellan direkta uttryck från respondenterna samt omskrivningar i syfte att 

minska talspråk. 

Allt arbete kondenserades samtidigt ner i en skriftlig rapport. 

2.3.4 Steg 4 (Presentation AcandoFrontec, KTH, opponering) 

Det sista steget innebär att arbetets slutsatser presenteras för berörda parter samt 

lämnas tillgängligt för opponering.  

2.4 Kritik och eventuella begränsningar i metod/metoderna 

Metodkritik kan lyftas fram oavsett metodval, alla valen har på något sätt påverkat 

slutsatserna. Begränsningar i dels den kvantitativa delen (enkät) och dels den kvalitativa delen 

(intervjuer) förklaras här närmare.   
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2.4.1 Kritik mot den kvantitativa datainsamlingen (enkätundersökning) 

Kvantitativ data har tydliga fördelar vid analys och presentation. Informationen blir 

enkel att bearbeta om den, som i det aktuella fallet, huvudsakligen består av siffror.  

Med hjälp av informationen kan högsta, lägsta, genomsnittsvärde och annat tas fram. 

Dessa värden kan även, fortlöpande, appliceras på lämpliga statistiska undergrupper. 

På så vis kan insamlad kvantitativa data leda till slutsatser om unika egenskaper för 

respektive undergrupper. De statistiska undergrupperna tas i detta arbete fram dels på 

basis av svarsresultat, men även branschtillhörighet, marknadsmognad eller storlek är 

lämpliga faktorer.  

Kvantitativ data baserad som i detta fall på enkätsvar, kan medföra problem när det 

kommer till förmågan att dra korrekta slutsatser. Detta kommer sig av att det är mycket 

svårt att fånga upp alla möjliga infallsvinklar och perspektiv när frågorna formuleras. 

Det finns med andra ord risk att respondenter uppfattar frågor på ett annat sätt än vad 

som var ämnat. Resultat kan då bli missledande och försämra förutsättningar att dra 

korrekta slutsatser. Med andra ord, kvantitativa data är dock bara så bra som de frågor 

som ställs och den insamlingsmetod som används. Precis som när det gäller datorer är 

det en fråga om ”skräp in, skräp ut”.
18

   

2.4.2 Kritik mot den kvalitativa datainsamlingen (personliga intervjuer) 

Det finns också nackdelar med att använda en kvalitativ metod i en undersökning
19

. 

Kritiken riktar sig mot att studien kan bli allt för subjektiv då tidigare erfarenheter och 

kunskaper ständigt påverkar. Enligt en del forskare
20

 kan det även vara svårt att 

generalisera resultatet och skapa en signifikans i resultatet i en kvalitativ studie. Den 

som frågar kan även påverka intervjun med hjälp av sin personlighet
21

.  

De delar av enkäten som bestod av öppna svarsfrågor och de diskussioner som uppstått 

runt frågor som respondenten uppfattar som svåra att besvara, tolka eller på annat sätt 

oklara ligger till grund för de personliga intervjuerna. Detta kan dock inverka negativt 

på tillförlitligheten, då intervjuaren och kontextens inverkan innebär att det är svårt att 
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uppnå konsistens och objektivitet. De insamlade data är i viss mån unika på grund av 

de specifika individer som deltar
22

. Detta har en ogynnsam effekt på tillförlitligheten. 

En kritik som kan riktas mot hanteringen av intervjuerna är oerfarenhet
23

. En erfaren 

intervjuare skulle möjligtvis uppmärksamma fler intressanta reflektioner och på så vis 

finna information som aldrig kom fram. Hur detta har påverkat studien är oklart, men 

efter 45 intervjuer ökar naturligtvis erfarenheten och om någon informationsbrist har 

uppstått så har den sannolikt utspelat sig i någon av de första intervjuerna. Att alla 

intervjuer inte genomfördes tillsammans kan även det ha påverkat analys och slutsats 

negativt.  

2.4.3 Validitet 

Med validitet menas hur riktig forskningsmetoden är och vilken precision resultat 

har
24

. Det vill säga, hur väl stämmer resultatet med det man verkligen vill mäta
25

.  

Enkäten lästes igenom av tre konsulter från AcandoFrontec som arbetar med CRM. De 

fick instruktioner att finna felaktigheter och oklarheter. Om det var någon fråga de inte 

förstod diskuterades den och frågeställningen ändrades/förbättrades. Detta i egenskap 

av att uppnå så hög validitet som möjligt. Att tillåta andra att se på enkäten i förväg har 

finslipat enkäten från fel och oklarheter. Frågor som var otydliga eller lätta att 

misstolka ändrades eller byttes ut. Därtill var respondenterna noga utvalda. De skulle 

ha ett ungefärligt jämbördigt ansvar och vara med om strategiska beslut i företagets 

CRM-satsningar. Respondenterna hade överlag en positiv inställning till enkäten vilket 

torde stärka validiteten. Det var endast en respondent som inte samtyckte med 

enkätens upplägg, invändningen denne hade var mot svårigheten att gradera svaren. 

Exempelvis ansåg respondenten att bara för att man alltid mäter specifikt direkt 

respons (Fråga 60 i enkäten) så behöver det inte vara bra. Man kan alltid mäta bättre 

och mer effektivt. Efter resonerande kring de frågor som respondenten var tveksam till 

beslutades att respondenten skulle svara på frågorna utifrån hur de var ställda. Det vill 

säga mäter de alltid specifikt direkt respons blir svaret en 9. Om sedan mätningen 

skulle kunna bli än mer effektiv framgår inte i denna studie.  
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2.4.4 Reliabilitet 

En hög reliabilitet innebär att en respondents svar inte skulle skilja sig om den 

intervjuade skulle få samma frågor och enkät en gång till
26

. För att förbättra 

reliabiliteten fördes anteckningar och en diskussion hölls efter intervjun för att få en så 

samstämmig bild som möjligt. Det minimerade risken att respondentens svar 

uppfattades annorlunda.  

2.4.5 Litteraturstudier 

För att få en djupare förståelse för CRM gjordes initialt en litteraturstudie med syfte att 

utreda vilka etablerade teorier och synsätt som fanns på området. I samband med detta 

insågs vikten av att definiera begreppet av CRM för detta examensarbete då begreppet 

är väl debatterat och definitionen inte alltid är självklar. Därtill insågs att CRM 

fortfarande är relativt outforskat område när det gäller att ta reda på avkastningen av 

CRM.  

Det var således svårt att finna relevant teori kring avkastingen av CRM vid 

marknadsföringskampanjer. Dock hittades litteratur av mer allmän karaktär som gav 

en god introduktion till området. Bland annat studerades CRM – Customer 

Relationship Management – Leder du dina kunder eller leder dina kunder dig? skriven 

av Kaj Storbacka samt Many-to-Many Marketing skriven av Evert Gummeson. 

Sökandet efter relevant kurlitteratur har framför allt gjorts via Kungliga Tekniska 

Högskolans bibliotekdatabas, men även via sökmotorn Google och Google Scholar. De 

sökord som har använts har varit ”CRM”, ”CRM – Return on Investment”, 

”Avkastning CRM”, CRM impact, CRM Success factors.  

Vid val av litteratur har trovärdiga källor eftersträvats. Problemet med litteraturen i 

detta ämne är att det ofta skrivs från någon med egen vinning av CRM och att den är 

väldigt positivt skildrad. Det finns inte mycket litteratur som vi anser har en kritisk 

eller neutral hållning. För att få objektiva skrifter om CRM har artiklar och material 

från universitet och forskningsinstitut varit av godo, de visar en mer mångfacetterad 

och nyanserad bild av CRM än vad som i huvudsak står i böckerna. För att undvika 

felaktigheter i referensramen har det varit viktigt att ha detta i åtanke vid sökandet och 

användandet av teori.  

                                                 

 

26
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Här beskrivs den teori som är relevant för arbetet. Kapitlet inleds med att beskriva skillnaden 

mellan det traditionella marknadsföringsbegreppet och relationsmarknadsföringen. Därefter 

beskrivs begreppet CRM samt dess användningsområden och potentiella för- och nackdelar. 

3.1 Traditionell marknadsföring kontra relationsmarknadsföring 

Det traditionella marknadsföringssynsättet kan beskrivas som 

konkurrensmedelsanvändning
27

.  Med konkurrensmedel avses varje åtgärd från företagets sida 

som stärker företagets kundrelationer och förbättrar konkurrenskraften. Enligt den 

traditionella marknadsföringsteorin kan ett företags marknadsföringsåtgärder sorteras in på 

något av de fyra p:na, dvs. 

 Produkten 

 Priset 

 ”Platsen” (distributionskanalen) och  

 Påverkan 

De fyra p:na benämns även som marknadsmixen och syftar till att skapa, prissätta och 

distribuera produkter på ett sätt som gör att kunden köper produkter. Det traditionella 

synsättet på marknadsföring tar därmed sin utgångspunkt i leverantören av produkter eller 

tjänster och de åtgärder som leverantören ensidigt kan vidta för att öka försäljningen. Den 

valda sammansättningen av konkurrensmedel ska vara samordnande eller integrerade med 

varandra. Varje företag måste jobba med och kombinera de fyra p:na utifrån sina egna 

förutsättningar och verksamhet för att få ut bäst effekt av marknadsföringen
28

.   

Under 1980-talet växte det fram en ny syn på hur företag framgångsrikt kunde arbeta med 

marknadsföring, begreppet relationsmarknadsföring skapades. Framväxten av teori om 

relationsmarknadsföring accelererade under 1990-talet. Om det traditionella 

marknadsföringsbegreppet tar sin utgångspunkt i produkten och mer är inriktat mot enstaka 

transaktioner mellan företaget och dess kunder så utgår relationsmarknadsföringen från 

relationen mellan företaget och kunden och syftar till att skapa längre, kontinuerliga 

kundrelationer. Genom att lära känna kunderna kan företagets kostnader minska och 

lönsamheten öka.  

                                                 

 

27
 McCarthy, Jerome E. (1964). Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood, IL: Irwin 

28
 Kotler, Philip (1967). Marketing Management: Analysis, Planning and Control. Englewood Cliffs, N.J.: 

Prentice-Hall 
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Vid slutet av 1990-talet hade ett antal begrepp utkristalliserats bland förespråkarna för 

relationsmarknadsföringen. Två av de nya begrepp som fått störst uppmärksamhet är One-to-

One marketing respektive CRM. One-to-one-marketing är en marknadsföringsmetod där 

varje kund bearbetas individuellt genom att säljerbjudandet anpassas speciellt till kunden. 

Detta särskiljer one-to-one-marknadsföring tydligt från traditionell marknadsföring som i 

huvudsak går ut på att differentiera en produkt mot konkurrerande produkter. Begreppet CRM 

omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. 

CRM beskrivs ofta som en fullständig affärsfilosofi för att utveckla lönsamma relationer till 

lojala kunder. 

Begreppen one-to-one marketing och CRM betraktas nuförtiden som synonymer för samma 

sak
29

 och i denna uppsats används termen CRM som ett gemensamt uttryck för båda dessa 

begrepp.  

Grunden i CRM är att bygga upp en stark kundbas genom att skapa och hantera relationer 

med kunderna. För att nå detta ändamål krävs ofta ett informationssystem som ger företagen 

möjligheter att samla in data om sina kunder, segmentera dessa och därefter bemöta varje 

kund individuellt, så kallat CRM-system. 

 

De två synsätten, traditionell marknadsföring och relationsmarknadsföring, betonar olika 

aspekter av marknadsföring som fenomen och därför kan betraktas som kompletterande till 

varandra. Ett företag kan alltså kombinera traditionell marknadsföring med 

relationsmarknadsföring då de två synsätten inte utesluter varandra. 

3.2 Vad är CRM? – tre hörnstenar 

Enligt Gummesson kan CRM definieras såsom värderingarna och strategierna bakom 

relationsmarknadsföringen omsatta till praktisk tillämpning
30

. CRM är därmed ett sätt att 

aktivt arbeta med företagets kundrelationer i syfte att nå högre lönsamhet. 

Det finns inte en universal lösning till god kundrelation utan relationerna måste anpassas efter 

miljö, omständigheter och kunder. Likaså finns det många olika sätt att vårda, omhänderta 

och förbättra redan goda relationer. Själva kärnan med CRM och de egenskaper som är 

viktiga att fokusera på ska här belysas. 

                                                 

 

29
 Enligt Don Peppers, citerad av Gummesson, E. 2004, Many-to-Many Marketing, Liber Ekonomi. 

30
 Gummeson, E. 2004, Many-to-Many Marketing, Liber Ekonomi 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ring
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kund
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Aff%C3%A4rsfilosofi&action=edit&redlink=1
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CRM kan beskrivas som uppbyggt av tre hörnstenar
31

. Dessa består av: Skapande av 

kundvärde, Betrakta produkten som en process och förmåga att utveckla kundrelationen. 

3.2.1 Skapande av kundvärde 

Tidigare synsätt på försäljning har varit inriktat på att maximera värdet av varje 

enskild transaktion med kunden. En billigare produktion skulle leda till ett större 

täckningsbidrag. Med CRM är målet istället att skapa kundvärde genom goda och 

bestående relationer till kunderna. Dessa relationer ska sedan ge värde åt båda parter 

dels genom att kunden får en individuellt anpassad kontakt med leverantören och dels 

genom att leverantören inte bara behöver konkurrera på marknaden om pris. Kunden 

ska bli bemött på det sätt som passar denne bäst och kunden får även möjlighet att 

skapa egna värden i relationen
32

.  

3.2.2 Betrakta produkten som en process 

Den andra hörnstenen i CRM är att betrakta produkten som en process mellan kund 

och företag. Kunden och företaget har en relation och det som förmedlas mellan 

parterna är värdeskapande
33

. Här menar Storbacka och Lehtinen (2000) att den vanligt 

använda distinktionen mellan varor och tjänster inte fyller något syfte. Produkten bör 

alltid ses som något som är kopplat till ett utbyte mellan leverantörens och kundens 

respektive processer. Storbacka och Lehtinens (2000) resonemang är att alla företag 

bör se sig som en tjänsteverksamhet. Genom utbytet testas leverantörens förmåga att 

skapa värde för kunden. Ytterligare en punkt som behandlas är leverantörens ansvar 

gentemot kunden. Storbacka och Lehtinen (2000) menar att det inte är tillräckligt att 

leverantören endast tillfredsställer kundens behov eller att kunden blir tillfredsställd. 

Leverantören måste ta ansvar för att utveckla sina kundrelationer och hela tiden 

erbjuda kunderna nya sätt att kunna skapa värde. 

3.2.3 Utveckla kundrelationen 

Den tredje hörnstenen är förmågan att skapa en starkare kundrelation. En av 

leverantörens uppgifter är att utveckla relationen och erbjuda nya möjligheter att skapa 

värden. Fokus ligger på att parterna sinsemellan ska utbyta ett bredare spektrum av 

känsla, kunskap och handlingar under tiden relationen varar. Känslan ligger till grund 

                                                 

 

31
 Storbacka, K. och Lehtinen R. Jarmo, 2000, CRM – Customer Relationship Management – Leder du dina 

kunder eller leder dina kunder dig?, Liber AB 
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 Storbacka, K. och Lehtinen R. Jarmo, 2000, CRM – Customer Relationship Management – Leder du dina 

kunder eller leder dina kunder dig?, Liber AB 
33

 Storbacka, K. och Lehtinen R. Jarmo, 2000, CRM – Customer Relationship Management – Leder du dina 

kunder eller leder dina kunder dig?, Liber AB 
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för hur väl kund och leverantör lyckas nyttja kunskap och information som utbytes 

mellan varandra. Ju starkare och mer positiva känslorna är mellan parterna i en 

relation, desto starkare växer sig relationen. Kunskap avgör i sin tur hur kunden tänker 

och handlar i relationen till sin leverantör. Det handlar till stor del om att kunden vill 

kunna rättfärdiga sina inköp
34

. För att åstadkomma detta behöver kunden besitta 

tillräcklig med kunskap kring det berörda företaget, vilket endast kan införskaffas 

genom tydlig och kontinuerlig kommunikation samt information från företaget
35

.  

Med dessa hörnstenar formas det slutgiltiga målet av CRM, att skapa så effektiva 

kundrelationer som möjligt och att utveckla kompetens för att skapa goda relationer
36

.   

3.3   Potentiella fördelar och nackdelar med CRM 

Det finns både fördelar och nackdelar med implementering av CRM som verktyg för att 

marknadsföra sig mot kunder
37

. För- och nackdelar finns både för företagen, såväl som för 

kunderna. Här kommer ett försök till att utkristallisera både de positiva och negativa 

effekterna med användande av CRM.  

3.3.1 De för företagen avsedda för- och nackdelarna med CRM är
38

: 

Fördelar 

 Kundfokus. Med det menas att se situationer från kundens perspektiv, anpassa 

sig efter kundens känslor och behandla information från kunderna med stor 

omsorg. Om företag kan förstå kundens individuella behov och värderingar, 

samt använda kunskapen till att tillfredsställa sina kunder, borde kunden blir 

mer tillmötesgående, nöjd och mer villig att sprida positiva omdömen om 

företaget till bekanta
39

.  

 Customer Retention. Att behålla sina existerande kunder och öka dessa kunders 

lojalitet gentemot företaget är huvudsakliga mål med CRM. Det är mer 

kostsamt att förvärva nya kunder än att få behålla sina gamla. Retention innebär 
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att företaget förmår kunden att komma tillbaka till samma företag nästa gång 

som den handlar en liknande produkt eller tjänst.  

 Share-of-wallet. Inom traditionell marknadsföring har företag som mål att nå en 

så stor marknadsandel som möjligt. Företagen utgår från enskilda produkter och 

tjänster och försökt få fler kunder till dessa än vad konkurrenterna kan locka till 

sig. Med CRM försöker företag istället nå största möjliga s.k. Share-of-Wallet. 

Med det avses att de kunder som är lojala och känner förtroende för företaget 

tenderar att köpa inte bara mer frekvent utan även förlita sig till företaget vid 

sökandet efter andra närliggande produkter eller tjänster. Det öppnar upp för en 

ökad korsförsäljning samt att kunder väljer att köpa dyrare produkter alternativt 

tilläggsprodukter till den ursprungliga produkten, s.k. uppförsäljning. Ett 

exempel på uppförsäljning är hamburgerkedjornas erbjudande om 

”plusmenyer” där kunden för ett mindre tillägg på det ursprungliga priset ges en 

större dricka och större tillbehör. 

 Långsiktig lönsamhet. Eftersom det är mindre kostsamt att behålla en kund än 

att förvärva en ny, samt att en ökad lojal kundmassa generar mer intäkter i form 

av korsförsäljning och uppförsäljning, kommer lönsamheten att öka. Effekterna 

av en god CRM hantering blir alltså mindre utgifter och större intäkter, vilket 

leder till ökad inkomst.  

Nackdelar 

 Investeringar i infrastruktur. För att företag ska kunna få tillgång till all 

nödvändig information om dina kunder och klara av att lagra denna information 

på ett effektivt sätt krävs ofta betydande investeringar i IT-system. Dessa 

system blir kostsamma vid fel och måste få service och support, dessutom 

måste de kunna konfigurera smidigt med övriga system. 

 Omställningskostnad. Företagskultur är svårt att förändra på kort tid. För att 

vinna kundernas trovärdighet krävs en kontinuerlig och konsekvent satsning på 

kundrelationer. Om det bara blir en ytlig förändring i strategi utan att 

personalen i företaget verkligen arbetar annorlunda så blir investeringarna lätt 

olönsamma och mer skadliga än de gör nytta. 

 



 

24 

3.3.2 De för kunderna avsedda för- och nackdelarna med CRM är
40

: 

Fördelar 

 Kontinuitet. En kontinuitet mellan företag och kund underlättar köpprocessen 

och gör den smidigare. Det är också tidsmässigt effektivt att bearbeta en 

tidigare kontakt en att bygga upp en ny relation med ett annat företag. 

 

 Trygghet. En kund som regelbundet handlat av ett företag och fått sina 

förväntningar uppfyllda vill inte byta företag på grund av risken av att bli 

besviken. Kunden vet vad den får och vad som väntar om denne fortsätter sin 

relation till företaget. 

 

 Personlig service. Kunden får ett bemötande som är anpassat efter sitt eget 

önskemål. Företaget vet vad kunden tycker om och inte gillar, vilket ökar 

möjligheten till att skräddarsy erbjudanden till kunden och få denne 

tillfredställd. 

 

 Omsorg. Kunden kan få en känsla av att vara unik och uppassad. Det är ofta 

förenligt med glädje att bli igenkänd och veta att man är betydelsefull för 

företaget 

Nackdelar: 

 Privatliv. Företagen vill veta allt om sina kunder och in i minsta detalj, 

samtidigt som ingen kund vill känna sig iakttagen och förföljd. Det är en 

balansgång som är svår att hantera. Hur mycket data som kunden ser som 

acceptabelt av företagen att samla in varierar med individen och en alltför god 

kunskap och närhet i relationen kan få kunden avståndstagande. 

 

 Erbjudande. När kunden är lojal mot ett företag går den miste om potentiellt 

bättre erbjudanden från företagets konkurrenter. Om kunden skulle avsätta lite 

tid till att leta andra erbjudanden kanske mer prisvärda alternativ skulle kunna 

upptäckas  eller erbjudanden som bättre motsvarar kundens behov. Men 

vanemönster och relationen med företaget får kunden att fortsätta vara lojal. 
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3.4 CRM – System 

CRM handlar om att skapa värde för kunden. En grundläggande del handlar om att samla in 

data, analysera och utifrån detta dra slutsatser
41

. Med CRM ökar möjligheten att använda data 

och information till att förstå kunder och utvinna värde tillsammans med dem. För att lyckas 

behövs en integration av människor, handling och teknologi
42

.  

CRM är en filosofi och en affärstrategi som företaget använder för interaktion med sina 

kunder. Det är viktigt att CRM ses som ett strategiskt initiativ som ska omfatta hela företaget 

och ändamålet är att varje kund ska behandlas som unik. Ett hjälpmedel för att uppnå sitt 

strategiska mål är ett CRM-system, ett system som analyserar och använder informationen 

som är samlad i företagets kunddatabas. Det kan hjälpa företaget att samla in unik data från 

varje specifik kund. Ett CRM-system har olika tillämpningsområden och för att bättre förstå 

detta har vi delat in dem i tre delar, Försäljning, Service och Marknadsföring. I denna studie 

ligger fokus på marknadsföringsaspekten av CRM. Men en enkel uppdelning är svår att göra 

eftersom samtliga användningsområden är så tätt sammanflätade med varandra. Ett försök att 

kristallisera de olika delarna och precisera det tillämpningsområde vi har studerat följer här. 

3.4.1 Försäljning 

Ett CRM system lagrar produkter, affärsuppgörelser, kunder och 

konkurrentinformation för att kunna underlätta för försäljningspersonalen. Här 

försöker man skaffa sig en helhetsbild över kunden, allt från orderregistrering till 

spårningsmöjlighet ska integreras. Helhetsbilden underlättar kontakten med kunden, 

eftersom all kontaktinformation och försäljningsstatistik finns lagrad där kan alla som 

har tillträde till systemet snabbt bli insatta i situationen. Förutom allt detta så har 

försäljningsavdelningen tillträde till information om produkter, priser, promotioner och 

rabatter
43

.  

3.4.2 Service 

Det andra tillämpningsområdet för CRM är inom kundservice och support. Tanken är 

att ett CRM-system ska hjälpa till med spårning, övervakning och mätning av 

responsen från kundservice. Förhoppningsvis blir resultatet att förfrågningar från 

kunderna når ”rätt” personal, det vill säga att förfrågan når den person som har störst 
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kunskap och lättast kan lämna ett tillfredställande svar. Det huvudsakliga målet kan 

alltså för företagen handla om att logga vilka kunder som ringer mest till kundtjänst 

och bokföra detta för att kunna se vilka kunder företaget har en lönsam relation till
44

.   

3.4.3 Marknadsföring 

Vid marknadsföring används CRM-systemet för att tillhandahålla aktuell information 

om kundernas konsumtionsmönster. Idén är att en effektiv marknadsföringskampanj 

ska kunna tas fram för just en kund men också attrahera nya kunder. Med CRM ska 

företaget kunna attrahera kundernas individuella önskemål och behov. Detta ska klaras 

av genom en mix av kunskap om marknaden, kunddatabaserna och interaktionen med 

kunderna. Till syvende och sist är målet att skapa mer värde för kunderna än vad 

konkurrenterna kan
45

. 

3.5 Utmaningar vid implementering av CRM inom organisationer  

För många företag har CRM blivit ett sätt att försöka sticka ut och hävda sig i en alltmer 

konkurrensutsatt marknad och ökande förväntningar från kunder. Några av fördelarna som 

kommer från ett effektivt CRM användande är möjligheten att finna de mest profitabla 

kunderna, mer precisa kunderbjudande, individuella kundkontakter, ökad lönsamhet och 

förbättrade kundrelationer
46

.  

Det är dock inte alla företag som lyckas i sina satsningar på CRM. Framför allt inte när 

företagen gör satsningar utan att ha en klar och konsekvent definition av vad CRM är
47

.  

Många företag kan inte mäta deras resultat och avkastning av CRM och de har inte förmågan 

att göra nödvändiga justeringar
48

. 

Andra risker med CRM är problem med implementering av CRM system, otillräcklig 

avkastning, ej nöjda kunder, förlorat självförtroende hos anställda och skev fördelning av 

resurser och ansvar
49

. Enligt en studie från 2001
50

 misslyckades upp till 70 % av CRM-
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satsningar att ge positiv avkastning.  Det har fört med sig funderingar på om investeringarna i 

CRM är försvarbara. Exempelvis Dowling
51

 hävdar att man inte ska räkna med att CRM 

signifikant kommer ändra inköpsmönster hos kunder inom dagligvaruhandeln. Likaså visar 

Reinartz och Kumar
52

 att korrelationen mellan kundlojalitet och lönsamhet inom 

konsumentmarknaden inte alltid existerar. De flesta företag verkar inte medvetna om att 

CRM-satsningar inte alltid är lönsamma och det kan uppstå en besvikelse efter gjorda 

satsningar då förväntningarna inte överträffas.  

AMR Research avslöjade att andelen misslyckade CRM-satsningar för åren 2005, 2006 och 

2007 var 18 %, 31 % respektive 29 %. Efter tid har företagen blivit mer och mer nöjd med 

CRM investeringarna men ett signifikant antal är fortfarande missnöjda. Att det finns stor 

potential är uppenbart men det är svårt för företagen att förstå vilka faktorer som påverkar 

satsningar på CRM. Om mer kunskap inhämtades kring dessa faktorer skulle lyckade 

satsningar kunna öka markant
53

. 

När företagen implementerar CRM förväntar de sig allt för ofta att se en snabb avkastning
54

, 

ROI (Return of Investment), det vill äga intäkten från ett agerande dividerat med den 

uppskattade kostnaden. De investerar stort och har höga förväntningar. Det har visat sig att 

CRM-satsningar inte per automatik är lönsamt. Mer än hälften av de CRM misslyckade 

projekten är resultat av företagens politik och oförmåga att anpassa organisationen efter den 

införda CRM strategin
55

.  

Ett annat fel företagen gör är att sätta upp en för snäv tidsram för sin CRM-satsning
56

. Detta i 

sig behöver nödvändigtvis inte indikera en svaghet i CRM konceptet, utan istället visar på 

svårigheten att implementera ett komplext informationssystem som kräver ansenliga 

ändringar, både i organisationens processer och hos företagets personal. 

År 2001 gjordes en studie på 700 företag för att finna orsaker till misslyckade CRM-

satsningar. De vanligaste bristerna och andel förekommande
57

.   
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 Organiseringsförändringar   29 % 

 Företagspolitik och tröghet att förändra  22 % 

 Brist på förståelse om CRM   20 %  

 Undermålig planering   12 %  

 Brist på kunskap om CRM   6 %  

 Budget problem    4 %  

 Mjukvara problem   2 % 

En annan studie från 2006
58

 visar att dessa faktorer leder till misslyckade CRM investeringar: 

 Ser CRM bara som en teknologi 

 Otillräckligt stöd från företagsledning 

 Inte tillräcklig fokus på kunden 

 Företagsorganisation inte redo för CRM 

 Dålig kvalitet på kunddata 

 Strategi och vision är vag 

 Kunder har inte varit delaktiga i utvecklingen av CRM lösning 

Enligt ytterligare en studie från 2007
59

 var de största anledningarna till CRM misslyckande: 

 Implementering av CRM utan en färdigarbetad kundstrategi 

 Införa CRM lösning utan att utvärdera företagets nuvarande situation 

 Införa avancerat CRM system utan att förstå dess lämplighet 

 Inte fokus på att behålla kunderna 

3.6 CRMs utveckling sedan 2006 

Den här studien gjordes år 2006, men färdigställdes först 2015. Därför gjordes en ny 

litteraturstudie för att se vad som hänt de senaste åren inom litteraturen. Enligt Coltman
60

 

fortsätter företagen låta CRM vara en allt viktigare strategi, i hopp om att starka 

kundrelationer ska öka lönsamheten. I dagens konkurrensutsatta marknad med ökad 

transparens behövs CRM strategier alltmer för att bygga och utveckla mer effektiva 
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kundrelationer
61

. Att hantera kundrelationer har blivit högsta prioritet för företagen enligt 

Verhoef
62

. 

Men trots ett stort fokus på CRM och en samstämmighet kring relevansen av stärkta 

kundrelationer finns det ännu osäkerhet kring avkastningen på investeringarna i CRM. 

Diverse studier visar fortfarande en hög andel av misslyckande implementeringar av CRM
63

.  

Verhoef
64

 hävdar i en studie från år 2010 att CRM investeringar bara kan bli lyckade när 

CRM-system effektivt integreras med nya rutiner och förändrande organisationer. Att CRM-

satsningar inte kan fungera utan öppenhet för förändring av organisation och rutiner har blivit 

allmänt vedertaget
65

. Det finns dock inte någon utarbetat guide eller ramverk som hjälper 

företagen i deras praktiska implementering av CRM
66

. Vad avgör effekten av satsningarna? 

Det är fortsatt svårt för företagen att veta vilka tillgångar och möjligheter som de måste 

besitta för att utveckla en framgångsrik CRM-strategi
67

. 
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4. RESULTAT 

Här följer en sammanställning av resultatet av studiens kvantitativa datainsamling.  

4.1 Enkätsvar – kvantitativa resultat 

I enkäten fick representanter för respondenterna besvara frågor som berör företagets 

satsningar på CRM. Alla enkätfrågor återfinns i Bilaga 1.  

I enkäten ställdes frågor som berörde företagens syn på avkastning av sina investeringar i 

CRM. Enkätsvaren visade att många företag anser att CRM har en viktig del i sitt företags 

resultat utan att veta exakt vilken avkastning deras CRM-satsning ger eller ens hur 

avkastningen av sin CRM investering mäts.  

4.1.1 Respondenternas värdering av CRM - Branschvis 

Mot bakgrund av enkätsvaren beräknades vilken satsning eller, omformulerat, vilken 

vikt respektive företag lägger på CRM. Målet med beräkningen var att kunna bedöma 

hur högt olika företag, oavsett vilken bransch de var verksamma inom, värderar CRM-

aktiviteterna. För att göra beräkningen identifierades ett antal frågor i enkäten som 

ansågs vara signifikanta för vilken ”vikt” företagen la på CRM. Urvalet baserades på 

att de aktuella frågorna berörde företagens ambitionsnivå, kunskap om ämnet och 

aktuell användning av CRM. Ett företag som anser att CRM har en stor potential för 

verksamheten och därmed lägger ett stort värde på CRM kan förväntas visa en hög 

ambition, en förhållandevis hög kunskapsnivå samt en frekvent användning av CRM.  

De utvalda frågorna är indelade i de tre grupperna,  

(a) Ambition: Enkätfrågor: 1, 2, 3, 6 eller 9, 35 och 56. 

(b) Kunskap: Enkätfrågor: 4, 8, 27 och 28.  

(c) Användning: Enkätfrågor: 36 - 46, 58 och 59. 

Mot bakgrund av respondenternas svar på ovanstående frågor beräknades ett 

genomsnittligt värde fram för bolag inom samma bransch.  
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Figur 3 ”Värdet som respektive bransch lägger på CRM vid marknadsföringskampanjer”, skapad av 

författarna.  

Av diagrammet går att utläsa att dagligvaruhandeln generellt sett har valt att inte lägga 

någon särskilt värde i sina CRM-satsningar. 

4.1.2 Respondenternas värdering av CRM - Individuellt 

För att se hur stora variationerna är inom respektive bransch beräknades även ett värde 

för alla respondenter individuellt.   

 

Figur 4 ”Vikt som respektive företag lägger på CRM vid marknadsföringskampanjer”, skapad av 

författarna. 
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Respondenternas branschtillhörighet: 

Banker: 2, 9, 19, 22 

 

Försäkringsbolag: 5, 13, 15, 16, 23 

Bensinbolag: 4,17, 29, 32, 39 Energibolag: 1, 21, 24, 30, 33 

Telekomföretag: 3, 6, 11, 18, 28 Spelföretag: 10, 25, 37 

Detaljhandelsföretag: 7, 8, 34 Rederier: 26, 27, 40 

Bilföretag: 12, 14, 20 Dagligvaruhandelsföretag: 31, 38, 42 

Elektronikföretag: 35, 36, 41  

Av diagrammet kan avläsas att det skiljer sig i betydande grad vilken vikt företagen 

som verkar inom samma bransch lägger på CRM. De företag som är långt till höger 

har ofta en ej utvecklad CRM verksamhet, d.v.s. sammanvägt är deras ambition, 

kunskap och användande lägre graderat i de frågor som vi kopplar till CRM.  

Resultatet visar att företagen längst till vänster lägger stor vikt på CRM och det borde 

innebära att de anser att de finns större potential i sin CRM-satsning än företag i 

samma bransch. Likaså borde företagen längst ut till höger anse sig ha förutsättningar 

och faktorer som gör att de inte har lika mycket värde att hämta i sin CRM-satsning, i 

annat fall går de miste om både potential och värde. 

4.1.3 Respondenternas syn på CRM-satsningarnas nuvarande samt framtida 

avkastning 

I enkäten ställdes fyra frågor som berör företagets övergripande syn på sin CRM 

verksamhet. Dessa frågor gav svar på hur företagen ser på sin nuvarande CRM och 

dess avkastning, men även framtida satsningarna på CRM. Dessa frågor anses extra 

betydelsefulla och intressanta, och har därför tagits ut och analyserats enskilt. Först 

kommer en beskrivning av frågorna och sedan vår tolkning av svaren. 

(a) På nedanstående fråga (68) från enkäten svarade 76 % (32 av 42) av de 

tillfrågade högre än 6, vilket vi tolkar som att respondenten anser att deras 

CRM har tydlig påverkan på företagets resultat. 

 Fråga 68 - Vi anser att vår CRM har tydlig påverkan på företagets resultat.  

(Svar på en skala 1-9 där  1 motsvarar minska kraftigt, 5 likadant som nu och 9 

ökar kraftigt).  

(b) På följande fråga (69) från enkäten svarade 83 % (35 av 42) av de tillfrågade 

högre än 6, vilket vi tolkar som att respondenten anser att deras företag lägger 

större vikt på CRM nu än för tre år sedan.    

 Fråga 69 - Vi lägger större vikt på CRM nu än för tre år sedan.  
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(Svar på en skala 1-9 där 1 motsvarar minska kraftigt, 5 likadant som nu och 9 

ökar kraftigt) 

(c) På fråga 70 från enkäten svarade 69 % (29 av 42) av de tillfrågade högre än 6, 

vilket vi tolkar som att de tror att de kommer öka sina investeringar på CRM 

inom de närmsta tre åren 

 Fråga 70 - Vi tror att våra satsningar på CRM kommer öka inom de närmaste 

tre åren.  

(Svar på en skala 1-9 där  1 motsvarar minska kraftigt, 5 likadant som nu och 9 

ökar kraftigt)  

(d) På fråga 71 från enkäten var det endast 17 % (7 av 42) av de tillfrågade som 

ansåg sig kunna svara. Detta tolkar vi som att 83 % av företagen inte kan, eller 

har försökt att, ange avkastning på sina CRM-satsningar.  

 Fråga 71 - Vi uppskattar att vi får följande avkastning på varje satsad ”CRM-

krona”. 

(Öppet svarsfält, exempel på svar: 1 krona ger 2 tillbaka) 
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5. ANALYS 

Här kommer resultatet från datainsamlingen att analyseras. Vi har analyserat svaren i 

enkätundersökningen och beräkningen av de genomsnittliga värden samt svaren från 

intervjuerna. Utifrån datainsamlingen har vi även identifierat faktorer som påverkar 

potentialen i en satsning på CRM. Dessa faktorer sorteras och tolkas i avsnitt 5.3. 

5.1 Analys av enkätundersökning 

5.1.1 Värdering av CRM per bransch 

I avsnitt 4.1.1 framkom att det fanns skillnader i vilken potential CRM ansågs ha 

mellan branscher. Vid analysering av resultaten från enkätundersökningen kan det 

konstateras att företagen satsar olika på CRM inte bara branschvis utan även företag 

inom samma bransch. Det trots att företagen konkurrerar inom samma 

marknadssegment. 

Att branscher som telekom, banker, försäkringsbolag och energibolag (se figur 3, sid 

29) angivit en hög vikt är inte förvånande. Dessa branscher kännetecknas av att det 

kostar relativt mycket att få in en kund som sedan blir abonnent under lång tid. Då blir 

kundförhållanden viktiga. Bilbolag kan ju också antas ge hög vikt då man inte så ofta 

köper ny bil och det är viktigt att vårda märkestroheten.  

Det anmärkningsvärda är att dagligvaruhandeln fick så låg gradering. Det innebär att 

den ganska vanliga uppfattningen att dagligvaruhandeln är marknadsledande på CRM 

inte är självklar, de lägger alltså ner minst vikt av alla branscher på CRM vid 

kampanjer enligt vår studie. Dagligvaruhandelskedjan Tesco i Storbritannien brukar 

ofta nämna som ett föregångsexempel inom kundrelationer, deras framgångssaga är 

välkänd ibland människor som arbetar med CRM. Även under vår studie fick vi höra 

om Tesco som en förebild hos respondenter för telekom som detaljhandel. Vi tror att 

exemplet med Tesco kan påverka människor att tro att CRM är speciellt lämpat för just 

dagligvaruhandeln, trots att så kanske inte alls är fallet. 

5.1.2 Respondenternas syn på CRM-satsningar 

Resultatet från frågorna i avsnitt 4.1.3 är intressant. Det visar att företagen är 

övertygade om att just deras satsningar på CRM har gett resultat. Att de kommer 

fortsätta satsa på CRM. Men att de samtidigt inte vet så mycket om exakt vilken 

avkastning eller vilket värde satsningen på CRM har resulterat i. Företagen vet inte hur 

de ska utvärdera en implementerad CRM-satsning. 
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5.2 Analys av den kvalitativa datainsamlingen 

5.2.1 Kvalitativ datainsamling - Personliga intervjuer 

Den kvalitativa delen av det empiriska materialet utgörs av de anteckningar som fördes 

under intervjuerna. För att företagen inte skall kunna identifieras och därmed förlora 

sin anonymitet kommer det kvalitativa resultatet som insamlats ej att återges i sin 

kompletta form. Kommentarer och citat från intervjuerna finns dock återgivet i Bilaga 

2. 

Många av respondenterna hade olika definitioner för CRM, vilket inte är märkvärdigt 

med tanke på alla olika definitioner som finns på Internet och i böcker. 

Respondenterna hade även vitt skilda åsikter om lämpliga strategiska val för CRM. 

Här följer tre talande exempel. 

(a) Respondent A, CRM-chef inom telekombranschen angav att: ”Telekom och El 

är ’commodities’, kunder struntar i vilket bolag man är knuten till bara det är 

billigt (lägst pris). De vill inte ha bonusar eller presenter från företaget utan 

bara lägsta möjliga pris.” 

Samtidigt visar datainsamlingen att bolag inom de nämnda branscherna vidtar 

flera lojalitetsbyggande åtgärder gentemot existerande kunder. Några exempel 

är:  

(i) Existerande kunder skall aldrig få sämre erbjudande än nya. 

(ii) Uppmärksamhet vid födelsedag  

(iii) Presenter  

(iv) Rabatter 

(b) Respondent B, Produktansvarig Kontokort för ett bensinbolag angav att: ”Vi 

har inget CRM-system, i form av one-to-one, det är för avancerat och passar 

bättre för business-to-business verksamhet än för konsumentsidan.” 

Respondent C, Retention Manager inom telekombranschen angav däremot att 

”Alla företag som riktar sig mot privatpersoner har nytta av CRM”. 

”Detaljhandeln skulle ha nytta av det, men byggkonsultföretag behöver det 

kanske inte alls. Business-to-business har mindre behov av CRM.”  

(c) Respondent D, Marketing Director för ett spelbolag angav att ”CRM är för mig 

ingen mekanisk process där det finns mallar som alla kan arbeta efter. Utan 

CRM innehåller subjektiva aspekter och preferenser som gör att alla jobbar 

olika beroende på vem som ligger bakom.” 
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Resultatet från den kvalitativa datainsamlingen visar att respondenterna hade helt olika 

uppfattning om CRM och dess fördelar. Ett flertal av respondenterna betonade att 

CRM användes som ett sätt att öka lojaliteten hos kunderna. Genom att använda CRM 

som verktyg skulle kunderna automatiskt bli mer benägna att göra återkommande köp. 

Exemplen ovan tyder på att synen på CRM och strategin för den är styrd av subjektiva 

värderingar snarare än objektiva beslut grundande i teoribildningen om CRM. 

Respondenterna skulle förmodligen ha agerat helt olika i samma givna situation, 

eftersom uppfattningarna om lämplig strategi för användning av CRM är så apart. 

Under intervjuerna har respondenterna tillfrågats specifikt om vad de ansett vara de 

viktigaste faktorerna för att ett CRM-system ska ha potential. Dessa faktorer har i flera 

fall även gått att utläsa ur materialet från intervjuerna. På grund av den stora 

omfattningen av den kvalitativa delen så presenteras resultatet anonymiserat i bilaga 2.  

5.3 Identifiering och tolkning av faktorer 

Yttre förutsättningar påverkar företags strategi, taktik och operativa arbete med CRM, men 

under avsnitt 5.2.1 visades exempel på hur även erfarenheter och personliga åsikter kan 

påverka utformningen av företags CRM-strategi. Utifrån all insamlad data kan vi identifiera 

vissa faktorer som avgör framgången i en CRM-satsning. Dessa faktorer har genom 

datainsamlingen identifierats som avgörande för att maximera chanserna för att en CRM-

satsning ska bli lyckosam samt för att säkerställa att värdet av satsningar i CRM maximeras. 

Underlaget till dessa faktorer återfinns i enkätsvaren samt i svaren i de genomförda 

intervjuerna.  

För att åskådliggöra faktorerna har de summerats och organiserats i tre block. Det första 

blocket omfattar faktorer som säkerställer ett kvalitativt informationsutbyte mellan företag 

och kund. Det avser mängden information och data företagen kan, och tillåts, samla från 

kunderna. Det andra och det tredje blocket omfattar faktorer som påverkar strategisk 

respektive operativ tillämpning av CRM.  

5.3.1 Grundvalar för informationsutbyte i kundrelationen  

Utifrån datainsamlingen kan vi konstatera att nedanstående faktorer anses påverka 

vilken kvalitet informationsutbytet mellan företag och kund får. 

 Kundens engagemang  

Kundens engagemang och benägenhet till interaktion påverkas av 

varumärkesladdning, komplexitet och kostnad i produkten. Företagets 

varumärkesidentitet påverkar kundrelationen. Varumärkesidentitet definieras 

som de associationer varumärkesinnehavaren strävar efter att bygga upp på 

marknaden. Identitet beskrivs utifrån fyra perspektiv organisation, symbol, 
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person och produkt. Den information som företaget kan samla eller få från 

kunden beror på vilket intresse och engagemang för företaget som kunden har.  

 Informationstillgång 

Telekombolag, bensinbolag och spelbolag, med flera får information från 

kunderna på ett ”naturligt” sätt som kunden knappt märker. Det är lättillgänglig 

information som visar det förbrukningsmönster produkten har. En analys av 

telefonräkningar eller kortköp kan ge en mängd intressant data som företag kan 

använda för att få kunskap om kunden. Även bilbolag kan ta reda på sina 

kunders konsumtionsmönster genom bilregistret och bilprovningen. 

Energibolagen kan genom fjärravlästa elmätare lättare få tillgång till 

information om sina kunders konsumtion. E-handelsbolag har också en naturlig 

tillgång till information genom att alla kunder måste registrera sig före köpets 

genomförande. 

Att känna kundernas förbrukningsmönster ökar företagets möjlighet att 

differentiera produktutbudet och anpassa det till kunden. En kontinuerlig 

information om förbrukningsmönstret ger också möjlighet att ge snabba 

justeringar av produkt eller erbjudande som följd av ett ändrat 

förbrukningsmönster. Det kan exempelvis handla om att förutse och därmed 

kunna förebygga kundavhopp. 

Köpfrekvens är relevant dels för att köptillfällen ofta inbjuder till 

informationsutbyte. Om kunden gör återkommande köp finns det även fler 

tillfällen till kundkontakt och därigenom ökad möjlighet till att hålla relationen 

vid liv, samt förbättra och förstärka den. Om produkten är av en typ som inköps 

sällan måste företaget finna alternativ att hålla relationen vid liv. Än viktigare 

blir detta med en produkt som inhandlas sällan och är av en hög kostnad, 

exempelvis en bil. Då är det extra intressant att kunden kommer tillbaka.  

5.3.2 Faktorer rörande strategisk tillämpning av CRM 

Dessa faktorer har vi uppfattat att respondenterna anser är viktiga vid företags 

val av CRM-strategi. Det som utmärker faktorerna inom detta block är att de 

antingen är resultat av företagets övergripande affärsstrategi eller att de är 

relativt rigida, det vill säga att de inte förändras så enkelt.  

 Mognad hos produkt, företag och marknad 

Med undantag för de företag vars affärsidé är starkt kopplad till CRM, har unga 

företag, av flera skäl, sällan någon omfattande CRM-verksamhet. Ett skäl är att 

företagets fokus ligger på att rekrytera kunder och bygga upp en kundbas. Flera 

företag har talat om svårigheten med att kombinera tillämpning av CRM, som i 
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deras mening fokuserar på att odla lojala kunder, med en kraftig expansion och 

fokus på snabb tillväxt i kundbasen. CRM används istället i stor utsträckning 

för att styra och öka lönsamheten hos relationer till existerande kunder. Ett 

företag som är nytt på marknaden har sällan några existerande kundrelationer. I 

etableringsfasen handlar det ofta om att skapa kännedom om varumärket och 

produkten, för sådant används fortfarande huvudsakligen traditionell 

transaktionsmarknadsföring. Det tycks därmed som att respondenterna inte litar 

på att en satsning på CRM-system lönar sig tidigt i ett företags utveckling då 

begränsade resurser snarare bör riktas på massmarknadsföringsinsatser. 

När marknaden och företaget mognar ökar incitamenten till användning av 

CRM av motsvarande skäl. Företaget har förhoppningsvis byggt upp en 

kundbas, men konkurrensen ökar och CRM kan då för vissa företag erbjuda 

ypperliga verktyg för att minska kundavhopp och annat.  

 Antal produkter 

Vid ett alltför litet antal produkter försvinner möjligheterna till korsförsäljning, 

som ofta nämns som en av de stora förtjänsterna med CRM. Produkterna kan 

vara egna eller tillgängliga genom partners. Under början av 90-talet gav sig 

vissa banker in på försäkring och vice versa. Detta ledde bland mycket annat till 

att de fick ökade möjligheter till korsförsäljning.  

Vid en väldigt stor mängd produkter och kan informationsmängden bli 

svårhanterlig. En respondent sade att det inte fanns något system som klarade 

av den stora mängd data som man hade tillgång till.  

 Geografiskt styrd konsumtion 

Bensin och livsmedel är exempel på geografiskt styrd konsumtion. Det innebär 

att det geografiska läget har signifikant betydelse för val av leverantör. Det kan 

exempelvis innebära att en kund som flyttar till ett område där företaget inte 

kan leverera, är förlorad och inte kan vinnas tillbaka. En starkt geografiskt styrd 

konsumtion påverkar därmed i meningen med att arbeta för minskade 

kundavhopp (ökad retention).  

En leverantör som har stor geografisk täckning har större chans att fånga upp 

kunder som gått förlorade på grund av att de flyttat, men leverantören har även 

större möjligheter att vinna kunder från konkurrenter. Exempel på företag som 

arbetar i det närmaste oberoende av geografisk hänsyn är de flesta 

internetbaserade företagen. 

För vissa branscher har den tekniska utvecklingen under 2000-talet minskat 

betydelsen av det geografiska läget. Den trenden är tydligast inom 
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dagligvaruhandeln där det numer är möjligt att handla alltifrån livsmedel, 

kläder, elektronik m.m. via Internet oavsett var kunden befinner sig. Detta 

exemplifierar att just denna faktor - geografisk styrd konsumtion - är 

föränderlig och dynamisk. 

5.3.3 Faktorer rörande operativ tillämpning av CRM 

Mot bakgrund av datainsamlingen har följande faktorer identifierats vilka 

påverkar hur CRM som verktyg kan implementeras och tillämpas i den dagliga 

verksamheten. Dessa faktorer är i högre grad dynamiska och (i vissa fall) 

påverkbara än de faktorer som vi kopplade ihop med den strategiska 

tillämpningen av CRM. 

 Barriärer  

Vissa branscher karaktäriseras av låga barriärer som gör kunderna mer benägna 

att byta leverantör. Det vill säga det är lätt att byta till en konkurrent. Telekom, 

spel och elektronikbranschen är exempel på branscher som räknas hit. Detta 

resulterar i det som av fackfolk kallas för hög ”churn” vilket kan översättas till 

kundavhopp. Att motverka ”churn”, eller för att uttrycka det enklare - öka 

kundernas lojalitet - har beskrivits av många respondenter som ett av de 

centrala värden som avses skapas med hjälp av CRM.  

 Acceptans att agera på kundinformation  

Om det inte finns tillräcklig acceptans kan företaget inte agera på sina dyrköpta 

kunskaper och analyser. Vi har sett exempel på bristande acceptans från kunder, 

samhälle (Personuppgiftslagen) och uppdragsgivare. Ett utnyttjande av 

information på ett otillbörligt sätt kan drastiskt skada relationen. Exempelvis 

kan en kund känna sig kränkt av ett företag om den kliver för långt in på 

integriteten hos kunden.  

 Kundens påverkbarhet 

Huruvida det går att påverka beteendemönster hos kunderna kan vara av stor 

betydelse. Kan företaget exempelvis påverka konsumtionsmönster eller antal 

samtal till kundtjänst och därigenom få olönsamma kunder att bli lönsamma? 

Inom exempelvis onlinespel (casino, poker etc.) kan man med små medel 

såsom justeringar av förutsättningar för vinstutdelning, gränssnittet för spelet 

eller förmåner för återkommande spelkunder få kunden att ändra sitt beteende 

påtagligt. En för spelbolaget olönsam spelare (dvs. en spelare som presterar 

bättre än genomsnittsspelaren) kan snabbt upptäckas och styras mot ett för 
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företaget mer attraktivt agerande genom att försämra utbud eller införa 

restriktioner.  

 Gränssnitt mot kund  

Kundrelationen och kundinformationen återfinns på olika nivåer inom olika 

företag. Hos ett företag som sköter all kundkontakt automatiserat via Internet är 

sannolikheten stor att kundinformationen finns lagrad centralt. Hos exempelvis 

bilförsäljare finns däremot en stor del av kundinformationen och även 

relationen hos säljaren.  

En av de banker vi talat med är starkt decentraliserad. Detta är en högst 

medveten strategi som syftar till att ge starkare och närmare kundrelationer. 

Som resultat av detta anser man sig inte behöva något stort centralt CRM-

system. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I denna del diskuteras vilka slutsatser som kan dras mot bakgrund av resultaten och analysen 

av datainsamling samt den insamlade teorin. Därefter utvecklar vi en modell som kan 

användas vid införandet av CRM för att ge ökad insikt om dess komplexitet. 

6.1 Slutsatser mot bakgrund av insamlad data och teori 

Mot bakgrund av datainsamlingen kan det konstateras att tron på CRM som verktyg för att nå 

en högre lönsamhet och skapa lojalare kunder är stor hos företagen. Samtidigt framkommer 

en bild av att företagen inte arbetar utifrån en teoretisk modell i sitt beslutsfattande om CRM. 

Istället tycks företagen utgå från subjektiva värderingar. För att kunna skapa en modell som 

företag kan använda sig av inför beslut om nya investeringar samt utvärderingar av befintliga 

investeringar behöver dock resultaten från datainsamlingen placeras i en teoretisk kontext. 

6.1.1 Behovet av att utbilda beslutsfattare och personal om CRM 

Enligt studier på 700 företag förklaras misslyckade CRM-satsningar till 60% på brister 

i företagspolitik, brist på förståelse om CRM, undermålig planering av CRM-

satsningar och på brist på kunskap om CRM.
68

 Ytterligare studier har visat att 

misslyckade CRM-investeringar beror på bl.a. att CRM inte ses som en del av en större 

teori utan endast som en teknologi, att företagsledning inte stöttar satsningar samt att 

CRM har implementerats utan en tydlig strategi.
69

 Forskningen visar också att företag 

investerar i för avancerade CRM-lösningar.
70

 Företagen vet helt enkelt för lite om de 

affärssystem som köps in och har inte kunskapen för att hantera systemen på rätt sätt. 

Sammantaget visar detta att det finns behov av en pedagogisk modell för att förklara 

värdet med CRM, förklarar hur en satsning på CRM ska struktureras samt vilka 

faktorer som bör ligga till grund i beslutsfattandet på olika nivåer av företaget. En 

pedagogisk modell skulle t.ex. kunna användas som del av utbildningsmaterial inom 

organisationen på två vis, dels gentemot de som operativt ska verkställa CRM-

satsningen samt dels gentemot de strategiska beslutsfattare som behöver djupare 

förståelse om vad CRM innebär. Genom att identifiera faktorer som är avgörande för 

CRM-systems värdeskapande kan företagen lättare förstå vilka kriterier som bör styra 

investeringen och val av CRM-system. 
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6.1.2 Behovet av att betona det långa tidsperspektivet 

Ett vanligt fel som orsakar misslyckade CRM-satsningar är för snäva tidsramar eller 

tidsperspektiv.
71

 Detta kan bero på att företagen är vana vid traditionell, 

transaktionsbaserade, marknadsföringssatsningar där en produkt kraftigt marknadsförs 

utan under kortare tidsperspektiv och där värdet av marknadsföringen kan mätas 

genom tillfälliga (eller bestående) försäljningsökningar. Forskning visar att företag ofta 

förväntar sig snabb avkastning på CRM-satsningar, trots att teorin om 

relationsmarknadsföring bygger på långsiktighet.
72

 Att bygga upp och förvalta en 

relation med kunden tar tid. Som nämnts tidigare har det i datainsamlingen 

framkommit att många respondenter tycks sakna en teoretisk grund bakom sitt CRM-

arbete. Relationsmarknadsföringen bygger på långsiktighet där resultat såsom 

lönsamhet och kundlojalitet kan dröja. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför 

denna kortsiktighet infinner sig trots att relationer byggs över tid. Företagen saknar den 

teoretiska bakgrunden till CRM. En modell som tydliggör hur CRM bygger på att 

relationen förbättras över tid skulle kunna vara ett led i att minska antalet företag som 

avslutar CRM-satsningar för tidigt pga. utebliven avkastning. 

6.1.3 Behovet av att tydliggöra målsättningen med CRM  

I datainsamlingen framkom att endast 17 % av respondenterna ansåg sig kunna 

kvantifiera avkastningen i deras CRM-investering. Studier visar på att 70 % av CRM-

satsningar misslyckas med att ge positiv avkastning.
73

 En full implementering av CRM 

omfattar inte bara användningen av ett affärssystem som kan hantera kunddata utan 

innebär även att företaget ser relationen med kunden som en process där företagets 

verksamhet hela tiden kan behöva anpassas efter kundens önskemål och utveckling. 

Eftersom CRM är relationsorienterat och kräver ett längre tidsperspektiv kan 

kvantifieringar av avkastning vara svårare att beräkna i jämförelse med traditionella 

marknadsföringssatsningar där målsättningen är mer transaktionsorienterad.
74

 

6.2 Faktorer identifierade i datainsamlingen 

Ovanstående diskussion förstärker behovet av att konstruera en praktisk tillämpbar modell 

som företag kan använda inför beslut om implementering av CRM eller för att utvärdera 

redan påbörjade CRM-satsningar.  
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I datainsamlingen har nio faktorer identifierats som avgörande för om ett företags satsning på 

CRM kommer att bli framgångsrikt eller inte. Dessa faktorer kan betraktas som uttryck för de 

hörnstenar i CRM som identifierats i forskningen. Enligt Storbacka och Lehtinen finns det tre 

stycken hörnstenar i CRM - skapande av kundvärde, betraktande av produkten som en process 

mellan kund och företag samt kontinuerlig utveckling av kundrelationen.
75

 Dessa hörnstenar 

ger dock inte någon praktisk vägledning utan måste konverteras eller tolkas i tillämpbara 

termer. Det är i den här kontexten som faktorerna ska betraktas. Med hjälp av faktorerna ges 

hörnstenarna mening. Tillsammans utgör faktorerna och hörnstenarna pusselbitarna som 

måste läggas av företaget för att säkerställa att en CRM-satsning blir framgångsrik.  

6.2.1 Informationsutbyte i kundrelationer 

De två faktorerna - kundengagemang och informationstillgång - utgör grunden för 

varje CRM-satsning. Informationstillgång måste anses som den enskilt viktigaste 

faktorn då hela relationen mellan kund och företag baseras på idén om att kunden ska 

bli bemött på det sätt som passar denne bäst.
76

 Det är även genom förståelse av 

kundens individuella behov och värderingar som relationen fördjupas och förstärks.
77

 

För att kundvärde ska skapas och kundrelationen utvecklas måste det finnas ett 

engagemang och tillgång till information. 

För att informationstillgången för företaget ska vara av bra kvalitet och ges löpande är 

engagemang från kunden en förutsättning. Dessutom är det en förutsättning att 

informationsinhämtning kan göras genom väl etablerade kanaler och på ett 

kontinuerligt vis.
78

 För företaget är det lätt att en ond spiral påbörjas - om kunden 

tappar i engagemang kommer informationsinhämtningen bli bristfällig eller av sämre 

kvalitet vilket också kommer att försvåra för företaget att presentera relevanta och 

lockande erbjudanden till kunden. Sämre erbjudanden riskerar att resultera i ännu 

sämre engagemang från kunden.   

Det har visat sig att det krävs betydande investeringar i IT-system för att få tillgång till 

all nödvändig information om sina kunder. Problemet är alltför ofta inte investeringen i 

sig utan bristen på kunskap i hur man använder sig av informationen. Som omnämnts 

under föregående avsnitt är okunskap en vanlig orsak till misslyckade satsningar. 

Dessutom finns det en risk för att företagen blir för kortsiktiga i sitt synsätt på 

kommunikationen med kunderna. Kommunikation tar tid och resurser, vilket kostar 
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pengar. Relationsmarknadsföringen bygger på långsiktighet där resultat såsom 

lönsamhet och kundlojalitet kan dröja.  

6.2.2 Faktorer rörande strategisk tillämpning av CRM 

Dessa faktorer - Mognad av marknad, antal produkter och geografiskt styrd 

konsumtion - påverkar ett företags val av CRM-strategi, men hur och i vilken grad 

beror på omständigheter och omgivning som företaget befinner sig i.  

Dessa faktorer påverkar vilken väg CRM-satsningen ska ta på längre sikt. Faktorerna 

kan inte kortsiktigt påverkas men likväl är de viktiga att ta hänsyn till och reflektera 

över. Hur ser marknaden ut för produkt och företag? Är det en geografiskt styrda 

konsumtion och i så fall kommer den förbli så? Kommer antalet produkter att ändras 

och hur förändrar det möjligheterna med CRM?  

Ett led i att betrakta produkten som en process är att på lång sikt vara beredd att 

förändra verksamheten, inklusive produkt- och tjänsteutbud, efter den kunskap som 

relationen med kunden ger. Genom relationen testas företagets förmåga att skapa värde 

för kunden. Om det framkommer information om att kunden bäst betjänas först efter 

förändringar av verksamheten är detta något som företag bör vara beredd att göra.
79

 

Mot bakgrund av att flertalet respondenter inte har kunnat beskriva eller mäta vilket 

värde implementeringen av CRM har gett kan det inte uteslutas att många företag har 

haft stora omställningskostnader vid införandet av CRM som inte alltid varit 

nödvändiga. Är företagets långsiktiga strategi förenligt med CRM-satsningen? 

Framförallt för de mindre eller mer specialiserade företagen, de som arbetar inom en 

nisch eller specifikt område är det viktigt att beakta dessa faktorer för att vara så 

effektiv som möjligt i sina CRM-satsningar. Ibland gäller det att skynda långsamt och 

utvärdera vad som är möjligt att påverka. 

Då relationsmarknadsföring bygger på långsiktiga relationer måste företag som väljer 

att arbeta med CRM vara beredda på det inte är ett arbete som ”går i mål”. Tvärtom 

måste CRM-”pusslet” påbörjas om och om igen, allt i syfte att förbättra och utveckla 

relationen med kunderna. För varje gång som arbetet börjar om måste processen 

utvärderas och förfinas mot bakgrund av vad som har framkommit i kommunikationen 

med kunderna. 
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6.2.3 Faktorer rörande praktisk (operativ) tillämpning av CRM 

Dessa faktorer - barriärer, acceptans att agera på kundinformation, kundens 

påverkbarhet och gränssnitt mot kund - är i högre grad påverkningsbara än de faktorer 

som vi kopplade ihop med den strategiska tillämpningen av CRM, då de har mindre 

med företagens långsiktiga strategi och omgivning att göra 

Det gäller för företagen att utvärdera den information de fått om kunderna och utifrån 

denna bestämma sig för hur fortsättningsvis ska kommunicera på mest bästa sätt för att 

skapa kundvärde och utveckla relationen vidare. Inför t.ex. beslut om 

informationsutskick eller utskick av erbjudanden måste företagen avgöra hur mycket 

data som är acceptabelt av företagen att samla in och agera på, vilka möjligheter finns 

det att påverka kunden etc. Varje beslut måste grundas på tanken om att kunden ska 

uppleva det som att företaget skapar mer värde än vad företagets konkurrenter gör.
80

 

När kunden är lojal mot ett företag går den miste om potentiellt bättre erbjudanden från 

företagets konkurrenter. Om kunden skulle avsätta lite tid till att leta andra 

erbjudanden kanske den skulle finna något mer prisvärt eller som bättre motsvarar 

kundens behov. Men vanemönster och relationen med företaget får kunden att fortsätta 

vara lojal.  

6.3 En beskrivande modell över CRM  

I avsnitten 6.1 och 6.2 diskuterades vilka slutsatser som kan dras utifrån insamlad data och 

teori. Enligt Zikmund, McLeod och Gilbert finns det ur företagens perspektiv fyra fördelar 

med att använda CRM.
81

 Varje företag som avser att implementera alternativt förbättra en 

CRM-satsning kan anses söka dessa värden. 

 

 

 Figur 10: Fördelar för företag med att använda CRM.
82
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Motsatsen till företagens fördelar ovan är de fördelar som kunden ska nå med relationen. Det 

ska noteras att dessa fördelar inte är motsatser i den bemärkelsen att endast den ene kan 

uppleva fördelar på den andres bekostnad. Tvärtom så menar forskningen att en korrekt 

implementerad CRM-satsning ska resultera i att båda parter upplever att de uppnår dessa 

fördelar. Dessa fördelar kan sägas utgöra målsättningen med en implementering av CRM. 

 

 

Figur 11: Fördelar för kunder att använda CRM.
83

  

För att företaget ska sina fyra fördelar har det genom datainsamlingen identifierats nio 

stycken faktorer indelade i tre olika block vilka är avgörande för en satsnings framgång. 

Dessa faktorer knyter ihop de två motpolerna och avgör CRM-satsningens framgång.  

I figur 12 nedan har vi sammanvägt faktorerna tillsammans med fördelarna och skapat en 

modell för hur värden skapas genom CRM-satsningar. Syftet är att beskriva hur värdet flödar 

från kunden till företaget och vice versa. Vägen uppåt mot värdeskapande för företag är 

beroende av de identifierade faktorerna och samtliga faktorer påverkar potentialen i CRM-

satsningen. 

En förklaring av modellen görs enklast genom att bryta upp den i olika segment: 

(a) Målsättningen 

De blå och röda bubblorna i toppen och botten av modellen beskriver 

målsättningen med CRM-satsningen. De önskade fördelarna uppnås genom en 

fungerande relation. De streckade pilarna utgår därmed från den mittersta boxen 

som representerar den relation som kunden och företaget har med varandra. 

Pilarna är dubbelriktade eftersom en relation alltid handlar om ett givande och 

ett tagande. 

(b) Strategiska val 

Företagets strategiska val är det som sätter upp ramen för den framtida 

relationen. Faktorer som måste beaktas vid de strategiska valen är mognad, 

antal produkter och geografisk konsumtion. De strategiska valen har dock ingen 

direkt påverkan på relationen eftersom de generellt sett avser frågor som är mer 

trögrörliga och som får effekt först när de implementerats genom operativa 
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beslut. Den sammankopplande länken mellan de strategiska valen och den 

direkta relationen med kunderna betecknas här med ordet processutveckling. 

Företaget måste betrakta sina produkter och tjänster som processer som alltid 

pågår. De strategiska besluten måste grundas i relationen med kunden. För att 

CRM ska vara framgångsrikt måste det betraktas som en process som ska pågå 

under ett längre tidsperspektiv. En relation måste byggas upp mellan företag 

och kund. Det innebär t.ex. att företagets produkt- och/eller tjänsteutbud kan 

behöva utvecklas i linje med kundernas önskemål, att företagets måste utveckla 

antalet produkter, sin geografiska närvaro m.m. Dessa processer måste 

genomföras med beaktande av vad som framkommer i relationen. 

(c) Relationen 

Relationen beskrivs av den mittersta boxen. Relationen består utav dels de 

strategiska val som har tagits av företaget vid implementeringen av CRM-

satsningen. Relationen består även av den processutveckling som företaget 

måste utföra kontinuerligt. Dessutom består relationen av det CRM-system som 

företaget valt att använda sig utav. CRM-systemet är det som organiserar och 

strukturerar informationen. CRM-system är tätt sammankopplat med de 

operativa beslut om hur CRM ska praktiskt tillämpas inom organisationen. De 

faktorer som måste beaktas vid den operativa tillämpningen är vilka barriär som 

existerar på den relevanta marknaden, vilken acceptans som finns att agera på 

kundinformation, hur påverkbara är kunderna för förändringar i 

beteendemönster samt vilket gränssnitt som företaget använder.  

(d) Informationsutbytet 

Slutligen är relationen beroende av ett kontinuerligt informationsytbyte med 

kunderna. Informationsutbytet består av två faktorer - informationstillgång och 

kundengagemang. Kundernas engagemang är beroende av att det skapas 

kundvärde genom relationen. Om inte kunden upplever att relationen är 

fördelaktig kommer informationstillgången för företaget att begränsas. Ett 

fungerande informationsutbyte utvecklar kundrelationen till nya nivåer och 

skapar långsiktiga fördelar för båda parter. 
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Figur 12: ”Beskrivande modell för hur värden skapas genom CRM”, skapad av författarna 
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7. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Vi har försökt skapa en sorts beskrivande teoribildning kring CRM, genom att identifiera 

vilka faktorer som påverkar framgången i CRM-satsningar och sammanfattat dessa i en 

modell.  

Genom arbetet framkom att telekom- och bankbranscherna lägger mest vikt vid CRM. De har 

förhållandevis enkelt att samla in information om kunderna och marknaden för CRM som 

arbetsmetod är mogen, det vill säga det finns en etablerad praxis av att inhämta och bearbeta 

information om kunderna i syfte att finna konkurrensfördelar.  

Ett överraskande resultat i arbetat var att dagligvaruhandeln tycks, i förhållande till andra 

undersökte branscher, lägga minst vikt vid att använda CRM i sitt marknadsföringsarbete. Det 

är särskilt märkvärdigt med tanke på att utländska aktörer inom dagligvaruhandeln, 

framförallt Tesco, ofta omnämns bland teoribildare som föregångsexempel inom 

kundrelationer. Det ska dock nämnas att det fanns stora differenser bland de företag som 

undersöktes i arbetet. Detta skulle kunna bero på att den svenska dagligvaruhandeln inte har 

nått samma mognadsgrad som exempelvis telekom. Det skulle även kunna bero på en 

snedvriden konkurrens där företagen inom dagligvaruhandeln t.ex. inte behöver utforma 

kundanpassade kampanjer i samma utsträckning som i andra branscher för att locka in 

kunderna i sina butiker. Det skulle även kunna bero på att skillnaden på storleken av de 

intervjuade företagen är betydligt större än inom exempelvis de företag från banksektorn som 

deltagit. Den största aktören har helt andra resurser än den minsta. Men vi ser ändå att det 

finns en betydande potential i CRM här som väntar på att bli utnyttjad. Vilket de 

internationella aktörernas framgångsrika arbete med CRM utgör ett bevis på. Det skulle dock 

kunna vara ett intressant ämne för fortsatta studier att undersöka t.ex. vilka skillnader som 

finns mellan svenska företag inom dagligvaruhandeln och utländska och hur dessa påverkar 

svenska företags konkurrenskraft. 

Den modell som utarbetats genom detta arbete visar på vilken komplexitet som måste beaktas 

vid användning av CRM. Tron på CRM som arbetsverktyg verkar vara stor i Sverige men 

arbetet har visat att det är få företag som har kunnat visa upp konkreta resultat på vilket värde 

en CRM-implementering har inneburit. Vår förhoppning är att den framtagna modellen med 

faktorer kan vara till hjälp för att utvärdera potentialen i företagens satsning på CRM, med 

fokus på marknadsföring och kampanjer. Framtida studier får visa om detta arbete bidragit till 

en ökad förståelse om CRM:s potential och genomslagskraft. 
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9. ORDLISTA 

Awareness -  Kännedom kring produkt eller varumärke. 

B2C – Business-to-Consumer. avser handel med varor och tjänster till konsumenter 

B2B – Business-to-Business. handlar om handel mellan företag 

Bandwagoneffekt - Termen anknyter till det engelska uttrycket ”jump on the bandwagon”, gå 

över till segrarsidan  

CRM – CRM är relationsmarknadsföringens värderingar och strategier – med särskild 

betoning på relationen mellan kund och leverantör – omsatta i praktisk tillämpning och 

beroende av både mänskliga handlingar och informationsteknologi
84

.  

CRM-system - Ett CRM-system är ett ofta ett datoriserat system för hantering av kundrelation 

Churn – Kundavhopp från företag. Alt; kundomsättning inom en bransch 

Contact centre - Kundtjänst 

DM – Direktmarknadsföring, marknadsföring utan mellanhänder, sker direkt till slutlig kund. 

E-telefon – Här automatisk marknadsföring via telefon 

Early warnings – Man kan urskilja att en kunds förbrukningsmönster ändras  

Interaktion – Ömsesidig påverkan. Utbyte av synpunkter, tycke och smak.  

Kanal, kanalval – Distributionskanal av produkt  

Kommunikation – Dubbelriktad informationsöverföring. 

Konsumtionsmönster – Förbrukningsmönster, hur kunden använder sig av produkten. 

Korsförsäljning – Säljande av flera produkter 
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Kvarhållande - Se Retention 

Livstidsvärde – Summan av en det värde en kund kommer inbringa till företaget under 

kundens hela livstid 

Lojalitet – Kunden förblir trogen av ideologiska skäl 

Lojalitetseffekt - Enligt Reicheld
85

, lojala kunder ger företag efterhand ökad basvinst, 

merförsäljning, lägre kostnader och rekommendationer. 

Lojalitets-program/plan – ett program eller en plan för att öka kundens lojalitet. 

Merförsäljning – Korsförsäljning och uppförsäljning. 

Operativ CRM – utgörs av den praktiska kundhantering som krävs för att hela tiden ha en 

kunds profil och historik tillgänglig i kundgränssnittet. 

Potential - Med potential menas här möjlighet till skapande av värde för företag eller kund.  

Prospects – Eventuell kund  

Rekommendationer – Kunder rekommenderar leverantören till andra potentiella kunder. 

Retention – Ett mått på huruvida kunden köper av samma leverantör nästa gång. Ex: 

procenten kunder som är kvar efter ett år, två år etc.  

ROI – Return On Investment, dvs avkastning på investering 

Segmentering – Uppdelning av kunder i segment för att kunna behandla kunderna olika. 

Strategi – ”konsten att utnyttja slag för att vinna krig”
 86

, (långsiktig) plan för att genomföra 

något jfr den mer direkta taktiken  

                                                 

 

85
 Reichheld, Frederick F. 1996, The loyalty effect: the hidden force behind growth, profits, and lasting value, 

Bain och Company, Inc. 
86

 Bruzelius och Skärvad, 2000, ”Integrerad organisationslära”, Åttonde upplagan. 
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Taktik – ”konsten att utnyttja trupperna i ett slag”
87

, (kortsiktig) plan för hur man ska utföra 

någonting, ofta militärt eller sportsligt. En mer övergripande eller långsiktig nivå är en 

strategi. 

TM – Telemarketing 

Transaktion – Enkelriktad informationsöverföring. 

Uppförsäljning – införsäljning av ett tillägg till kundens initiala köp alternativt införsäljning 

av en uppgradering av kundens initiala köp (t.ex. hamburgerkedjornas erbjudande om 

plusmenyer med större dricka och mer tillbehör, elhandelskedjornas förslag till kunder om att 

köpa elektronik med fler funktioner, större minneskort etc. istället för den ursprungliga 

produkt som kunden initialt tänkte köpa). 

 

                                                 

 

87
 Bruzelius och Skärvad, 2000 ”Integrerad organisationslära”, Åttonde upplagan. 
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BILAGA 1 

 ENKÄT 

En presentation av den enkät som ifyllts av respondenterna och legat till grund för 

intervjuerna.  

Hur fungerar ert företags kampanjer? 

 

 

Namn:__________________ 

Företag:________________ 

Titel:___________________ 

Datum:_________________  

 

 

Operativ analys Distr/exekvering Försäljning 

•Nya/gamla kunder 

•Strategisk segmentering 

•Interna källor 

•Externa källor 

•Kanalval av mf •Säljgenomförande 

 Strategiska val 

 

 

Respons 
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Marknadsstrategi 

 

 

Påståenden besvaras mellan 1-9 (där 1=aldrig/inte alls och 9=alltid/fullständigt) 

 

1) Vår marknadsstrategi är att i våra kampanjer fokusera mest på existerande  

kunder. 

      

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9  

    

 

2) Vi har en övergripande marknadsstrategisk segmentering som styr vårt  

agerande gentemot kunderna. 

    

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

3) Vi har en marknadsstrategi som aktivt arbetar för att få så lojala kunder som  

möjligt. 

      

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

4) Våra marknadsstrategier är väl förankrade hos alla berörda inom företaget.  

      

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

5) Vi mäter regelbundet hur pass väl förankrade våra marknadsstrategier är  

hos alla berörda inom företaget. 

    

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   
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Operativ analys 

 

Datakällor 

Hur väl stämmer följande påståenden in på ert företag?  

Påståenden besvaras mellan 1-9 (där 1=aldrig/inte alls och 9=alltid/fullständigt) 

 

6) Vi använder oss regelbundet av interna datakällor för analys och taktisk  

segmentering inför kampanjer.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

7) Vi är nöjda med kvaliteten på data för vår analys och taktiska segmentering 

från interna källor.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

8) Våra interna datakällor förser oss med information om våra kunders  

konsumtionsmönster. (ex: Data erhålles vid inköp bonuskort)  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

9) Vi använder externa datakällor i vår analys och taktiska segmentering inför  

kampanjer (ex UC, DAFA/SPAR, bilregistret, köpta kundregister, AC Nielsens  

butiksdata).  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

10) Ungefär hur många externa datakällor använder ni regelbundet?  

 

Svar:__________________________________________________________ 

 

11) Kan du namnge de viktigaste? 

 

Svar:________________________________________________________________ 
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fortsättning; Operativ analys 

System 

Påståenden besvaras mellan 1-9 (där 1=aldrig/inte alls och 9=alltid/fullständigt) 

12) Vi har tillräckligt stöd i system och verktyg för analys och taktisk  

segmentering.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

13) Vilket/vilka system använder ni? (SAS, NCR, Bus Objects, SAP, Oracle, Eget) 

 

Svar:________________________________________________________________ 

 

14) Systemet uppfyller dess verksamhetsmässiga syften.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9 

 

Vi är nöjda med systemet vad gäller: 

15) Att inhämta data.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

16) Att ge analysstöd.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

17) Lättanvändbarhet.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

 

18) Presentation av analysresultat.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

19) Att skicka ut/exportera data.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   
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fortsättning; Operativ analys 

Leverantör av system 

Påståenden besvaras mellan 1-9 (där 1=aldrig/inte alls och 9=alltid/fullständigt) 

20) Vi är nöjda med leverantören av systemet.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

Vi är nöjda med leverantören vad gäller: 

21) Implementering av systemet.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

22) Servicegrad.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

23) Uppgraderingshastighet.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

24) Tekniskt kunnande.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

25) Affärskunnande.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   
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fortsättning; Operativ analys 

Segmentering av kundbas 

Påståenden besvaras mellan 1-9 (där 1=aldrig/inte alls och 9=alltid/fullständigt) 

26) Vi använder oss av kontrollgrupper (ej analyserade) för att bedöma effektiviteten  

av taktisk segmentering.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

27) Vi har identifierat våra mest lönsamma kunder.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

28) Vi har kunskap om vår marknadsandel av dessa kunders konsumtion.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

Variabler för segmentering  

Kundvärde, Kundbehov, lönsamhet, beteende, rörlighet, lojalitet, ålder, kön,  

bostadsort, förmögenhet eller annat kan vara variabler för taktisk segmentering. 

29) Hur många analysvariabler har ni tillgång till vid er segmentering 

av kunder?      Svar:__ 

30) Ökar, minskar eller är antalet använda variabler konstant över tiden?   

Svar:________________________________________________________________ 

Vi använder oss av/har kunskap om följande variabler vid segmentering: 

31) Kundnöjdhet (Ja/Nej)    Svar:__ 

32) Kundens lönsamhet (Ja/Nej)     Svar:__ 

33) Kunders livstidsvärde, ”Lifetime value” (Ja/Nej)  Svar:__ 

34) Historisk benägenhet hos våra kunder till återköp eller merköp.  

(Grad av retention) (Ja/Nej)    Svar:__ 
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Exekvering/Distribution 

Hur väl stämmer följande påståenden in på ert företag? 

Påståenden besvaras mellan 1-9 (där 1=aldrig/inte alls och 9=alltid/fullständigt) 

35) Inför kampanjen sätter vi alltid upp nivåer eller mål som kampanjerna  

förväntas uppnå. (Exempelvis inom: Kundförvärv, Uppmärksamhet  

kring produkt eller varumärke, minskade kundavhopp)  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

Vi använder analysinformationen (från den operativa analysen) för: 

36) Kanalval. (återförsäljare, DM, TM, Internet-inloggning)  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

37) Timing av erbjudanden.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

38) Att avgöra vilket erbjudande som ska gå till vilken kund.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

39) Utformning av kampanjer.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

40) Budgetering av kampanjer.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

41) Skräddarsydd kundservice och support.  

(Personalen har tillgång till kundregister mm.)  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

42) Korsförsäljning.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

43) Uppförsäljning.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   
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fortsättning; Exekvering/Distribution 

Event based marketing: 

44) Att skapa early warnings om förändrade kundbeteenden.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

45) Att följa upp kundavhopp.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

46) Utfasning av eller merförsäljning till olönsamma kundsegment.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

Våra kampanjer går i följande säljkanaler: 

47) DM (riktad marknadsföring) (Ja/nej/vet ej)    Svar:__ 

   

48) TM (Ja/nej/vet ej)      Svar:__ 

 

49) Kontor/butik (Ja/nej/vet ej)     Svar:__ 

 

50) Contact centre (Ja/nej/vet ej)     Svar:__ 
 

51) Internet (Ja/nej/vet ej)     Svar:__ 

 

52) Återförsäljare (Ja/nej/vet ej)     Svar:__ 

 

53) E-mail/e-telefon (Ja/nej/vet ej)     Svar:__ 
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Försäljning 

Hur väl stämmer följande påståenden in på ert företag? 

Påståenden besvaras mellan 1-9 (där 1=aldrig/inte alls och 9=alltid/fullständigt)  

Hur utbildar/informerar ni säljare/återförsäljare/kundservicepersonal? 

54) Vi utbildar/informerar berörda inför varje kampanj   

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

55) Vi utbildar/informerar berörda inför kampanjperioder.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

56) I utbildningen/informationen framgår tydligt vilka som är de  

viktigaste kundsegmenten.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

57) I utbildningen/informationen framgår tydligt vad som är  

kampanjens mål.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9    
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Respons/Återkoppling 

Hur väl stämmer följande påståenden in på ert företag? 

Påståenden besvaras mellan 1-9 (där 1=aldrig/inte alls och 9=alltid/fullständigt) 

58) Responsdata från en kampanj används i analys och taktisk segmentering 

inför påföljande kampanjer.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

59) Responsdata kan ändra pågående kampanjer.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

60) Vi mäter specifikt direkt respons. (fått erbj  svarar)  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

61) Vi mäter specifikt indirekt respons.  

(fått erbj  svarar inte men köper på erbj i butik istället ex)  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

62) Vi fångar upp annan respons än köprespons.  

(har sett/inte sett erbjudandet)  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

63) Vi mäter lönsamhet i kronor för varje säljande kampanj.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

64) Vi har ett system för att kommunicera resultatet från kampanjen till alla  

berörda.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

65) Vi mäter systematiskt om vi uppfyllde den målsättning som vi satte upp  

inför kampanjen. (ex. Kundförvärv, retention, lönsamhet)   

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9    

 

 

CRM-systemet (Loopen) 
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Påståenden besvaras mellan 1-9 (där 1=aldrig/inte alls och 9=alltid/fullständigt) 

Med operationell CRM avser vi exempelvis en hjälp för säljare att hålla koll på sina 

kontakter. 

66) Vi har operationell CRM som är implementerad i alla relevanta kanaler.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

67) Vi är nöjda med vår operationella CRM.   

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

68) Vi anser att vår CRM har tydlig påverkan på företagets 

resultat.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

69) Vi lägger större vikt på CRM nu än för tre år sedan.  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

70) Vi tror att våra satsningar på CRM kommer öka inom de närmasta tre åren.  

(Där 1 är minska kraftigt, 5 likadant som nu och 9 öka kraftigt)  

 

Svar:    1        2        3        4        5        6        7        8        9    

 

71) Vi uppskattar att vi får följande avkastning på varje satsad ”CRM-krona”. 

(Exempelvis: 1 krona ger 2 tillbaka) 

 

Svar:______________________________________________________________ 

 

72) Vi ser följande utvecklingsmöjligheter/förbättringsområden för vår CRM-verksamhet 

idag. 

 

Svar:______________________________________________________________ 

 

 

Prestandaindikatorer, KPI 
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För att mäta framgången/effekten eller effektiviteten hos ett företags kampanjer kan man  

använda sig av olika nyckeltal, så kallade Key Performace Indikators (KPI).  

 

73) Vi använder oss av följande nyckeltal (KPI:n). 

 

Svar:________________________________________________________________ 

 

74) På de viktigaste av dessa nyckeltal (KPI:n) har vi idag följande värden.  

 

Svar:________________________________________________________________ 

 

Denna fråga handlar om kampanjer som har försäljning som huvudsakliga mål.  

75) Vilken är er genomsnittliga svarsfrekvensen i form av genomförda köp? 

 

Svar:________________________________________________________________ 
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BILAGA 2 

 INTERVJUSVAR 

Här är fristående kommentarer och citat ur intervjuerna som framkommit under diskussion 

med respondenter om vilka faktorer som påverkar CRM-satsningarna. Allt anonymiserat med 

hänsyn till företagen. Urvalet är slumpvis placerat. 

En respondent anser att följande faktorer är avgörande för varför just det företaget arbetar 

intensivt med CRM: 

 God tillgång till information, data. 

 

 Premiumprodukt, starkt varumärke och sällanköp med stort värde.  Det gör att kunden 

vill ha en relation, och sällanköp med högt värde gör det viktigt för företaget att 

kunden kommer tillbaka. Respondenten menar att exempelvis tandkrämstillverkare 

inte skall satsa på CRM. 

 

 Målgruppen. Man har kräsna kunder och måste få deras synpunkter på produkterna, 

för att inte förlora det kunden värdesätter. 

 

 Företaget har en nöjd och bra kundbas som man inte kapitaliserar tillräckligt på. Nu 

vill företaget förenkla för kunderna med hjälp av sin nya kommunikationsstrategi, som 

man kallar för CRM-strategi. Respondenten (som inte arbetar inom 

dagligvaruhandeln) menar att kunden sätter värde i förenkling och tydlighet, 

respondenten menar exempelvis att det största mervärdet för kunden hos 

dagligvaruhandelns kundkort är att kunden får koll på matekonomin. En åsikt om det 

egna företaget var att som det är nu äger återförsäljarna kunderna, det vill man ändra 

på genom att själva ha mer kontakt med kunden. 

 

 Företaget har ett krav på sig att satsningen på CRM ska ge en ökning av ROI med 20 

%. Detta ska uppnås med hjälp av deras CRM-modul. Det är där 

utvecklingsmöjligheterna och förbättringsområdena finns för den närmaste framtiden. 

Att få systemet att fungera och dra nytta av dess användning. 
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 Företaget värnar starkt om dess existerande kunder. Det finns mycket ”skräpkunder” 

som hoppar runt bland företagen och de kunderna genererar inget värde. Därför är det 

viktigt att se till så att de kunderna man har är nöjda och blir så lojala som möjligt. 

Företaget är villigt att betala för att få dessa trogna och bra kunder att stanna. 

Lojalitetsprogram finns utformade för detta ändamål. Företaget är dock inte villigt att 

sänka priset eller genom prissättning favorisera dessa kunder. Det beror på att 

företaget anser det viktigt att behandla alla lika och på så vis visa sig rättvis och 

pålitlig mot sina kunder. 

 

 Företagets interna datakällor ger högkvalitativ information om de existerande 

kundernas konsumtionsmönster, men de säger ingenting om blivande kunders 

konsumtionsmönster. Därför har företaget svårt att förutsäga en blivande kunds 

lönsamhet. Företaget har inte något stort, väl utbyggt CRM-system. Detta beror dels 

på att kundstocken är för liten och att man har för få produkter. Det man har är man 

dock ganska nöjda med och respondenten är övertygad om att investeringarna kommer 

att fortsätta att öka i framtiden. Respondenten har dock ingen uppfattning om ROI på 

CRM. Detta beror, enligt respondenten, till stor del på att man hittills gjort mycket 

små investeringar och inte funnit det lönt att mäta. 

 

 Beroende på företagets ägarstruktur får ingen särbehandling ske. Det är svårt att rikta 

erbjudanden och anpassa erbjudanden efter specifika kunder utan att bryta mot 

ägarbestämmelser. Därmed missar företaget, enligt respondenten, eventuella 

förtjänster som kunnat uppnås genom vissa typer av lojalitetsbyggande åtgärder. 

 

 För att lyckas med långsiktiga projekt, som implementering av CRM, är det, enligt en 

respondent, viktigt med långsiktighet och uthållighet från ledningen. Aktiebolag styrs 

ofta mot kortsiktigare ekonomiska mål än familjeföretag.  

 

 ”Man kan inte jobba med CRM utan awareness. Massmarknadsföringen riktas mot 

prospects och CRM mot existerande kunder.” 

 

 Företaget har ett kundkort med många medlemmar, men inget kundkortssystem som 

vissa konkurrenter utan här används det mer som en service. Medlemmarna får vissa 
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utskick, men företaget samlar inte in uppgifter om individer. Respondenten säger att 

han inte vet om det finns någon nytta med att titta på individnivå. Den dag det finns, 

går vi ifrån massmarknadsföring till mer riktad, till dess kör vi med i stort sett bara 

massmarknadsföring, säger respondenten. 

 

 Följande faktorer ”triggar” företaget till att vilja få en effektivare marknadsföring och 

högre träffsäkerhet: Transaktionsvolymen, den stora kundmassan och hård 

konkurrens. ”CRM är en viktig del i att få en bättre träffsäkerhet.” 

 

 Företaget försöker knyta kunden till sig genom personlig service och kontakt med den 

närmast liggande butiken. Erbjudanden går ut därifrån och inte centralt, vilket ger en 

närmare relation. Företaget anser sig ha nått ett gott resultat med denna service. 

 

 Det brittiska dagligvaruhandelsföretaget Tesco har individuella erbjudanden och 

använder sig mer av en one-to-one marketing, medan detta företag försöker se vilka 

kunder de vill påverka och anpassar produkter efter butik. Företaget har alltså butiken 

som kärna i verksamheten och anpassar innehållet i den utefter miljön och 

människorna runt omkring. 

 

 På en fråga om säljarnas belöningssystem (säljprovision, som inte går ihop med 

lojalitetsläran). Svarade respondenten på företaget att man diskuterar problemet, men 

att det är svårt; ”Så länge det inte finns förankring/engagemang högt upp.” 

Följdfrågan om det fanns problem med att säljarna ”äger kunderna” svarade 

respondenten att de skall dela med sig av data till alla andra och att företaget jobbar 

ständigt med den frågan sedan starten av CRM arbetet i slutet av 90-talet. 

 Företaget är centralstyrt så att de olika butikerna kan ej styra så mycket själva. Inköp 

och planering av butikerna görs på central nivå och butikschefen har ytterst lite att 

säga till om. 90-95 % av butikssortimentet är gemensamt för alla butiker. Nu ska dock 

företaget försöka formulera en mall för ”Strategisk social olydnad”, där butikscheferna 

i vissa fall får ta egna initiativ. Men initiativen måste vara kalkylerade och bli 

godkända. 
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 Respondenten anser att företaget har bra förutsättningar för CRM. Detta grundar 

respondenten på att en stor del av försäljningen sker via Internet. Det är många 

sällanbesökare som köper via företagets hemsida, det är ett tecken på bra CRM, enligt 

respondenten, ”Då har de förtroende för oss och vårt varumärke. För ett 

näthandelsföretag är det viktigt att kommunicera med sina kunder eftersom kunden 

inte är mer än ett knapptryck ifrån affär. Det gäller att bygga trygghet och förtroende 

kring varumärket.” Respondenten anser att näthandelsföretag tjänar mest på CRM. 

Störst potential till att lyckas med CRM anser respondenten finnas hos företag som 

sysslar med musik på nätet, samt de som säljer tillgängliga konsumentprodukter via 

nätet. Livsmedelsbolagen anser respondenten är mindre lämpade för CRM eftersom 

kunden gärna vill klämma och känna på produkterna och se vilka de olika alternativen 

är. Likaså anser respondenten att bilhandeln är mindre lämpad för CRM eftersom så 

mycket handlar om att känna sig för i bilen och känna doften. 

 

 Problemet med korsfärsäljning för företaget är att de har så många försäljningsställen 

där de flesta är oberoende av varandra. Det leder till att datakvaliteten kan variera 

mellan olika butiker, därför finns det mycket att bli bättre på inom detta område. Utan 

korsförsäljningen får ske i respektive butik. 

 

 Vid implementeringen av företagets CRM-system så förstod inte leverantören av 

systemet riktigt vidden av all det data som företaget besitter. Därav blev 

implementeringen långt mer omständlig än den borde ha blivit. 

 

 Företaget försöker undvika att ”grotta ner sig i detaljer om vad kunden gör”, enligt 

respondenten. Det kostar för mycket i jämförelse med det företaget får ut av det. 

Företaget mäter kundnöjdhet och lojalitet men ej på individnivå. De är extremt 

volymorienterade och hade det varit enkelt och lönsamt att mäta på individnivå hade 

undersökningar om det kanske gjorts, men enligt respondenten är så inte fallet. 

Andelen massmarknadsföring är mycket större än andelen riktad och respondenten är 

övertygad om att det kommer förbli så.  
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 Företaget har störst marknadsföringsbudget och bäst lönsamhet i jämförelse med sina 

konkurrenter. Detta har delvis en förklaring i att företaget gärna avvaktar nyheter och 

studerar utvecklingen med försiktighet, säger respondent. 

 

 Respondenten anser att dagligvaruhandeln till stor del är lägesstyrd. Kunder väljer 

butik utifrån där de bor, därav av fokusering på existerande kunder.  

 

 För företaget handlar CRM om en långsiktig strategi för att få kunderna att handla mer 

och oftare. Skapa lojalitet.   

 

 Det är svårt att mäta kundernas livstidsvärde, på grund av att kunddata begränsas till 

18 månader. Det blir för stor datamängd för systemet utan en begränsning. 

 

 Företaget har extremt lojala kunder mot själva varumärket. Respondenten anser att de 

är ett ”high involvement brand” och ett ”lean back brand”. Det innebär att kunder är 

engagerade i varumärket och att det står för produkter som används i avslappnande 

situationer. Enligt respondenten står varumärket för design, hantverk, 

användarvänlighet och prestanda. 

 

 Företaget har information om kundernas köpmönster eftersom kunderna enligt lag 

måste registrera alla köp (EU-beslut). 

 

 Företaget har identifierat sina mest lönsamma kunder så gott de kan. Problemet ligger 

i att butikerna äger kunderna och kundregistren, därför har de inte tillgång till all 

information.  

 

 På frågan vad som gör företaget lämpat för CRM: Företag med ett ”premium brand” 

kan enligt respondenten mer se sin satsning på CRM som långsiktig kundvård än i 

egenskap av en kortsiktig ekonomisk vinst.   

 

 Allt går egentligen ut på att bygga ett förtroende. Mätbarheten av det är svår att mäta. 

Ett medlemskap är ett sätt att nå förtroende, att kunden känner sig exklusiv och värdigt 
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behandlad, kunden tillhör en ”familj”. Likaså förväntar sig kunden en trevlig och 

snygg butik av företaget. Det är också en faktor som bidrar till förtroende. 

 

 All kundservice och support sker från butikerna, det kan därför variera från butik till 

butik. Företaget har inget contact centre.  

  

 En respondent: Churn, eller kundernas rörelse mellan olika leverantörer, är en stor 

kostnad för framför allt telekombolagen. Ett företags relativa kostnader för 

kundavhopp bör ha stor inverkan på eventuella förtjänster av CRM.   

 

 Ett av företagen hävdade två huvudskäl till varför man inte satsat på CRM och riktad 

marknadsföring. Företagets marknadsposition var så pass överlägset att man inte 

ansåg det nödvändigt. En annan avgörande faktor var att företagets nuvarande 

kassasystem då måste bytas ut. Företaget har dock planer på att börja arbeta med CRM 

inom en överskådlig framtid.  

 


