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ABSTRACT 
 

In relation to the paradigm shift that took place between the marketing mix and 

relationship marketing, and the emergence of information technology in the 90:s, the 

Customer Relationship Management (CRM) has become a frequently used concept in 

marketing. Most definitions and approaches have been generated from previous 

studies, but the concept is still criticized for the number of failed implementation 

attempts. Along a discussion of the area has an elaborate theoretical foundation 

remained as the foundation for the study development and utilized in all the sections 

of the study. The study, with help from Gartner's eight building blocks of CRM, focus 

on how Swedish medium and large companies work with CRM, and if this is an 

indicator of the number of failed implementation attempts. The survey consists of two 

approaches, qualitative and quantitative, to provide both depth and generalizability of 

the study. The qualitative approach consists of interviews with six CRM managers, 

while the quantitative approach is a survey that 75 CRM professionals, at various 

large companies in Sweden, have responded. The results and analysis are presented 

along the two paragraphs, independently of one another. The analysis shows that 

Swedish companies today are not at the forefront of CRM and half are still living with 

a reluctance opinion to change along the customer's needs. The conclusion shows, 

however, that, although companies are not working correctly in all areas, taking place 

today is an immense change in the majority of the companies. 
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SAMMANFATTNING 
 

I förhållande till det paradigmskifte som ägt rum mellan marknadsföringsmixen och 

relationsmarknadsföring, samt framväxten av informationstekniken på 90-talet, har 

Customer Relationship Management (CRM) övergått till att vara ett frekvent nyttjat 

begrepp inom marknadsföring. Flertalet definitioner och tillvägagångssätt har 

genererats från tidigare studier, men området kritiseras fortfarande för antalet 

misslyckade implementeringsförsök. Utefter en diskussion kring området har en 

utarbetad teoretisk grund legat som fundament för studiens utveckling och nyttjats i 

studiens samtliga avsnitt. Denna studie har, med Gartners the eight building block of 

CRM, fokuserat på hur svenska mellan- och storföretag arbetar med CRM och vilka 

orsakerna är till misslyckade implementeringsförsök. Undersökningen består av två 

ansatser, kvalitativ och kvantitativ, för att både ge djup och generaliserbarhet till 

studien. Den kvalitativa ansatsen består av intervjuer med sex stycken CRM-

ansvariga, medan den kvantitativa ansatsen är en enkätundersökning som 75 CRM-

ansvariga, på varierande storföretag i Sverige, har besvarat. Resultatet och analysen är 

presenterad utefter de två ansatserna, fristående från varandra. Analysen visar på att 

svenska storföretag idag inte är i framkant av CRM och hälften lever fortfarande med 

en motvilja att förändras utefter kundens behov. Slutsatsen visar likväl på att, även om 

företagen inte arbetar korrekt inom samtliga områden, pågår idag ett stort 

förändringsarbete hos huvudparten av företagen.   
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1. INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet kommer ämnet Customer Relationship Management ges en 

bakgrund och öppnas upp till diskussion. Diskussionen kommer sedan utmynna i en 

problemformulering som ligger i grund för det syfte studien har i uppgift att 

undersöka och flertalet begrepp kommer att tydliggöras. I det inledande kapitlet 

kommer likaså en tydlig avgränsning äga rum och nyckelbegrepp presenteras.  

 

1.1. PROBLEMBAKGRUND 

Ett länge etablerat paradigm som dominerat forsknings- och affärsvärlden, med en 

normativ ideologi om kundens behov, är marknadsföringsmixen. På 80-talet började 

emellertid forskare se det med skepsis och synsättet bedömdes förlegat, kantigt och 

kritiserades för att inte ta hänsyn till mänskliga relationer (Waterschoot och Bulte 

1992). Gummesson (2002) framhåller idén om att en kund konsumerar mer, eller 

känner ytterligare kontakt med ett företag, bundet till kvantiteten stimuli den utsätts 

för, är paradoxalt. Han får likaså medhåll av Grönroos (1994) som uttrycker sig: 

”Why has the marketing mix management paradigm and the Four P model become 

such a strait-jacket for marketers?” (Grönroos 1994 s. 12). Marknadsföringsmixen 

finns än idag, men ett paradigmskifte har ägt rum, och synssättets övertag har avtagit. 

Alltfler moderna tillvägagångssätt har funnit sin plats, däribland relations-

marknadsföring. Fler företag inser vikten av att utveckla lönsamma relationer med 

lojala kunder, vilket i sin tur, genom framsteg inom informationstekniken (IT) och 

datalager under 1990-talets mitt, givit upphov till Customer Relationship 

Management (Payne och Frow 2005).  

 

Customer Relationship Management, vilket kommer benämnas CRM framöver, kan 

beskrivas som en kombination av människor, processer, strategi och tekniska 

lösningar som binds samman och söker förståelse om konsumenternas behov. Det är 

grundläggande att skilja på begreppen CRM och relationsmarknadsföring, då 

relationsmarknadsföring enbart är en mindre del av en annars omfattande CRM-

strategi. I litteraturen benämns stundtals CRM, One-to-One marketing, och har en 

stark koppling till framstegen som gjorts inom olika tekniska system, även kallat 

informationssystem. Systemen automatiserar sökandet av kundkontakter och 
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kundinformation, samt har som mål att effektivisera, profilera och förutsäga 

konsumenternas köpbeteende. För att förtydliga så utökar CRM kapaciteten för att ge 

rätt erbjudande, till rätt person, vid rätt tidpunkt, genom rätt kanal (Patron 2002). Det 

ska dock understrykas att CRM inte är ett tekniskt system utan en relationsbaserad 

strategi, med genomsyrande kundfokus i alla led, och har som mål att bibehålla 

existerande, återfå gamla och skapa nya kunder (Chen och Popovich 2003).  

 

Även om CRM eskalerat på akademisk- och företagsnivå, kritiseras både bristen av 

strategisk forskning kring ämnet och det faktum att det finns en motstridighet om vad 

CRM faktiskt är, samt hur en sådan strategi ska se ut (Crosby 2002, Payne et al. 

2005). I en djupgående intervju, med beslutsfattare och chefer inom CRM, förekom 

ett brett spektrum av åsikter. Vissa benämnde strategin som direktreklam, ett 

lojalitetsverktyg, en kunddatabas och kundservice, medan somliga titulerade det en e-

handelslösning och relationsdatabas för SFA* (Payne et al. 2005).  

 

Denna otydlighet har skapat flertalet diskussioner och försök att analysera begreppet. 

En diskussion som uppstått är om CRM kan klassas en ny strategi eller enbart ett 

påbygge på gamla ekonomiska marknadsföringsparadigm. Enligt Boulding (2005) ska 

ett tredje perspektiv, som varken är en fluga eller ett nytt paradigm, tas i beaktande: 

”CRM is the outcome of the continuing evolution and integration of marketing ideas 

and newly available data, technologies and organizational forms” (Boulding, Staelin, 

Ehret och Johnston 2005 s. 164). Ett annat synsätt betraktas i artikeln, A strategic 

framwork for Customer Relationship Management, där det hävdas att CRM måste ses 

som ett tvärfunktionellt processramverk, undvika en alltför teknisk inriktning, i avsikt 

att då ges möjlighet att skapa strategiska fördelar (Payne et al. 2005). En tredje 

definition, av Couldwell, kom tidigt 1998: ”… a combination of business process and 

technology that seeks to understand a company’s customers from the perspective of 

who they are, what they do, and what they’re like” (Ryals och Knox 2001 s. 682). En 

vidareutveckling på otydliga definitioner är återkommande myter vid företagens 

implementering av CRM. Somliga antar att 1) i en ålder av one-to-one 

marknadsföring, är segmentering inte längre nödvändigt, 2) kundnöjdhet, upplevd 

kvalitet, upplevt värde och lojalitet är utbytbara mått när en relationsstrategi 

implementerats, och 3) att ge en anställd en mängd kunddata gör dem automatiskt till 

en bra relationsmanager (Crosby 2002).  

 *SFA: Sales Force Automation System = Informationssystem 
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Ovan har ett antal definitioner presenterats, en tämligen liten mängd synsätt har 

introducerats och myter kring CRM har uppmärksammats, men vad är då CRM och 

varför använder inte fler företag strategin? Customer Relationship Management 

handlar om att anpassa sig och kontinuerligt se över sin kundmarknad för att veta att 

rätt konsument är målet, vilket i sin tur kan leda till strategiska fördelar (Radcliffe, 

Kirkby, Thompson, Wecksell, Eisenfeld, Collins, Comport och Buytendijk 2001). Det 

ska däremot påpekas att de strategiska fördelarna emellanåt hamnar i skymundan för 

ett alltför stort antal misslyckade CRM-implementeringsförsök. Edenholm (2001) 

uttrycker sig att Svenska företag misslyckas på grund av en bristfällig strategi, en 

oengagerad ledning, samt en för stor tilltro till CRM som enbart ett IT-system. I 

problemdiskussionen diskuteras problematiken med CRM-implementeringar och om 

de diffusa definitionerna och påtagliga myterna kan vara anledningen till det stora 

antalet misslyckade försök? Att definitionen och hur företag arbetar med CRM skiljer 

sig, råder det inga tvivel om, men varför fortsätter ett stort antal företag att arbeta med 

en inskränkt helhetsbild av CRM? Försöker företag anpassa och skräddarsy sin CRM-

strategi utefter deras egna behov eller följer de enbart utsatta direktiv och köper in 

redan paketerade CRM-lösningar som sedan implementeras i företaget? Den 

sammanfattande frågan som ställs är slutligen: hur arbetar företag med CRM och 

varför misslyckas ett stort antal företag med sin implementering?  

 

1.2. PROBLEMDISKUSSION 

Världen har blivit mer turbulent och globalt sammanlänkade vilket gett upphov till 

förändring. Peter F Drucker menade att “The greatest danger in times of turbulence is 

not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic.” (Lusch och Vargo 2006 s. 1). 

Gårdagens logik är i dagens samhälle en snäv bild av verkligheten där företag 

fortfarande är varuorienterade och har som mål att, genom effektivare produktion och 

försäljning, maximera vinsten, även kallat Goods-Dominant Logic (GDL). Detta 

synsätt ser service som en värdehöjande add-on till produkter, men negligerar en 

central tes inom försäljning; Produkter är inte anledningen till att vi köper produkter 

(Lusch et al. 2006). En väsentlig transaktion, som nämndes i det inledande kapitlet, 

var skiftet från Goods-Dominant Logic till ett synsätt där konsumenten inte enbart är 

en mottagare, utan en medskapare, Service-Dominant Logic (SDL). SDL menar att 

service är basen för utbyte, värdet bestäms av mottagaren och konsumenten är alltid 
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en medgrundare till värdeskapandet. CRM är en stor del av det moderna 

tankesystemet och har vuxit fram genom en förening av SDL, 

Relationsmarknadsföring och It-bubblan. Även om ett betydande antal fördelar kan 

deduceras till det serviceinriktade tankesättet, såsom vikten av immateriella 

tillgångar, öppna konversationer med kunder, långsiktiga relationer och bearbetning 

av feedback som en central roll, så uppkommer, med märkbar förändring, även 

komplikationer när flertalet synvinklar ska komprimeras till ett tankesätt (Lusch et al. 

2006). 

 

Inom Customer Relationship Management har, som tidigare nämnt, olika strategier 

utformats där ingen definition kan benämnas som felaktig då de har olika angreppssätt 

på CRM, men i grunden har de en överensstämmande originaltanke. Diskussion om 

diffusa definitioner är likväl ett exempel på problematiken med CRM och en grund 

för att flertalet CRM-implementeringar misslyckas. Den mest citerade siffran, 

gällande misslyckade CRM införanden, är att två av tre företag implementerar utan 

framgång. Det ska dock påpekas att vid ett försök att finna källor till påståendet kunde 

ingen på Butler Group, som yttrade påståendet, hitta grundläggande referenser för 

yttrandet (Krigsman 2010). Den senaste siffran, i en studie av Forrester Research 

2009, är att 47 procent misslyckas med sin implementering, vilket fortfarande är en 

hög siffra (Krigsman 2009). I Sverige är siffran närbesläktad och 49 procent av 

företagen uttrycker en besvikelse kring huruvida CRM bidragit till ökad försäljning 

(Julher 2009).  

 

Vanliga fel som uppstår är att 1) företag, med fokus på ledningen, inte vet inte vad 

CRM faktiskt är och saknar en fastslagen definition kring ämnet, 2) organisationer 

saknar förståelse för investeringens storlek, samt inser inte det förändringsarbete som 

krävs, och 3) kopplat till företagens snäva bild av förändringsomfattningen, misstar de 

även hur lång tid en implementering tar (Rigby, Reichheld och Schefter 2002). En 

annan felaktig tolkning av CRM, vilket flertalet organisationer gör idag, är att se 

Customer Relationship Management enbart som ett tekniskt hjälpverktyg för att 

förbättra och öka kundlojaliteten (Crosby 2002). Det är inte egendomligt att denna 

definition är stark då ett sökresultat på Google med innehållande ordet, CRM, 

uteslutande ger sökresultat för tekniska lösningar (Google.se 2012-03-02). I Sverige 

har intresset för kundvård och kundutveckling ökat under de senaste åren, men 
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problematiken existerar i ledningens otillräckliga engagemang kring frågorna (Hölj 

2005). Utöver ett bristfälligt ledarskap, samt alltför inriktad teknisk strategi, är den 

mest frekventa anledningen till att en verksamhet misslyckas med CRM på 

företagsnivå, en oförmåga att se helheten. Först sker en bristfällig förståelse till den 

utsträckning av förändringar som måste ske för att nå ett framgångsrikt resultat. 

Lyckas företaget med första hindret brukar bristen på en strategisk helhet sätta stopp 

för införandet (Radcliffe et al. 2001). Andra menar dock på att det inte är fel i 

implementeringsprocessen utan att CRM inte är en hållbar strategi. I en artikel i 

Harvard Business Review nämner de att CRM’s löfte om lojala kunder är fängslande, 

men kan i praktiken vara både skadligt och farligt. De påpekar att i en undersökning, 

med 451 stycken beslutsfattare inom olika företag, hade en av fem, inte bara 

misslyckats, men även skadat långvariga kundrelationer (Rigby et al. 2002). 

 

Diskussionen visar på en enorm debatt om varför CRM lyckas respektive misslyckas. 

Företag har stundtals inte klara definitioner innan implementering, utan förväntar sig 

att CRM ska utföras utan aktivitet från organisationen. Detta är anledningen till att 

djupgående gå in på hur företag arbetar med och definierar CRM. Det är även 

väsentligt för studien att kartlägga vart företag lägger CRM-fokus i avsikt att öppna 

för diskussion kring mängden misslyckanden.  

 

1.3. PROBLEMFRAGESTÄLLNING 

Hur arbetar företag med Customer Relationship Management och vilka är orsakerna 
till misslyckade implementeringsförsök?  
 

1.3.1. DELFRÅGOR 

Utifrån problemformuleringen kommer följande frågeställningar ställas för att nå ett 

resultat som omfattande besvarar den centrala tesen.  

 

o Hur arbetar företag med CRM?  

o Hur definierar företag begreppet idag? 

o Var lägger företag CRM-fokus? 

o Är CRM en prioriterad kundstrategi? 

 

 

Är frågeställningarna 

indikatorer till antal 

misslyckanden? 

!
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1.4. SYFTE 

Syftet med denna studie är att se hur svenska B2C-företag arbetar med, definierar och 

prioriterar Customer Relationship Management (CRM). Undersökningen skall även 

utreda var företagen lägger fokus på CRM och vad som är orsakerna till misslyckade 

implementeringsförsök.  

 

1.5. AVGRÄNSNING 

Denna studie har i avsikt att studera, som tidigare nämnt, hur företag arbetar med 

CRM och vilka orsaker som existerar till misslyckade implementeringsförsök. För att 

möjliggöra för en legitim deskriptiv analys krävs det flertalet avgränsningar.  

 

Företagen som studerats, både kvantitativt och kvalitativt, är organisationer som 

arbetar med Business to Customer (B2C). Fokus är följaktligen på företag med syfte 

att arbetar med produkter och tjänster mot konsumentmarknaden – privat konsumtion. 

Orsaken till att Business to Business (B2B) inte kommer att tas i beaktande är då 

kommunikationen med kunder i B2C och B2B skiljer sig avsevärt. Således begränsas 

studien till åtta branscher som har privatkunder i fokus. Dessa branscher är: 

Bank/Finans, Försäkring/Pension, Detaljhandeln, Telecom/TV, Resor, Energi, Media, 

och Bensin/Transport.   

 

Undersökningen kommer sedan begränsats utefter företagsstorlek, i form av antalet 

anställda. Denna begränsning sker utifrån SCB:s uppdelning: enmansföretag, 

mikroföretag, små företag, medelstora företag och stora företag. Då en jämförelse 

mellan dessa kategorier inte är legitimt på grund av för stor varians på 

grundförutsättningarna, begränsas i denna studie företagen till medelstora och stora 

företag (Ekonomifakta.se 2012-04-09). Detta definieras ytterligare i avsnittet 1.7. 

Definitioner och nyckelbegrepp (s. 7). 

 

Inom respektive företag kommer enbart beslutsfattande CRM-ansvariga besvara 

enkätformuläret och intervjufrågorna. Detta beror på att somliga anställda inte har all 

information angående kundstrategin och kan inte rättfärdigat besvara frågorna.   
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Antal företag som studien nyttjar under intervjustudiet är åtta verksamheter, men det 

kvantitativa avsnittet har en omfattning på 100 observationer, vilket kommer 

presenteras mer i metodavsnittet. Studien är skriven ur ett företagsperspektiv, hur de 

ser på CRM och vad de anser är väsentligt, och tar inte hänsyn till om kunderna är 

överens med vad företagen själva anser att de gör.  Undersökningen analysera inte 

andra lojalitetsstrategier, utan fokuserar djupgående på Customer Relationshsip 

Management. Den har inte syftet att jämföra positiva och negativa aspekter med 

CRM, utan beskriver och jämför utifrån de intervjuer och data som uppmärksammas.  

 

1.6. DEFINITIONER OCH NYCKELBEGREPP 

Nedan presenteras och definieras centrala nyckelbegrepp som studien innehåller. 

Syftet är att mottagaren inte ska skapa egna föreställningar om ord och uttryck, som 

kan göra resultatet mindre tydligt.  

 

 1.6.1. MEDELSTORA FÖRETAG 

I denna studie definieras medelstora företag utefter antal anställda, enligt 

Europakommissionens rekommendation 2003/361/EG den 6 maj 2003. Definitionen 

ligger i grund för den ekonomiska utvecklingen 1996 med inflation och 

produktivitetsökning. Ett medelstort företag ska ha ett minimum på minst 50 anställda 

och högst innefatta 250 anställda. Företagets årsomsättning får inte understiga tio 

miljoner euro per år och får inte överstiga en omsättning på 50 miljoner euro per år. 

Den medelstora verksamhetens balansomslutning har ett minimum på tio miljoner 

euro medan den övre gränsen är belägen vid 43 miljoner euro per år (europa.eu 2012-

04-12).  

 

 1.6.2. STORA FÖRETAG 

För enhetlighet definieras likaså stora företag utefter antal anställda, enligt 

Europakommissionens rekommendation 2003/361/EG den 6 maj 2003. Ett stort 

företag får inte ha ett mindre antal anställda än 250 personer, samt en årsomsättning 

på minimum 50 miljoner euro. Enligt kommissionen får inte balansomslutningen 

understiga 43 miljoner euro (europa.eu 2012-04-12).  
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 1.6.2. TVÄRFUNKTIONELL PROCESS 

En tvärfunktionell process eller en cross-functional process kan ha flera innebörder 

beroende på ämnesval. I denna studie avser det en tvärfunktionell lönsamhet  för 

verksamheten, samt ett synkroniserat mervärde till kunden. Det syftar även till att 

Customer Relationship Management ska gynna och utveckla flera funktioner i 

verksamheten och inte en avdelning.  

 

1.6.2. CRM-ANSVARIG 

CRM-ansvarig, som är respondenten i denna studie, kan ha flertalet betydelser 

beroende på den strategi ett företag har valt att följa. Denna befattning har även olika 

namn även om dess innehåll kan vara överensstämmande. Exempelvis kan CRM-

ansvarig benämnas marknadschef, kommunikatör, lojalitetsansvarig, 

kundklubbsansvarig, analyschef etcetera. Denna studie lägger inte vikt på namnet på 

respondenten befattning utan innehållet på vad den gör. En CRM-ansvarig ska ha en 

övergripande bild och förståelse av företagets vision och strategi. Denna ska veta hur 

företaget bemöter sina kunder, vilka utvecklingsarbeten som sker, samt vilka system 

som nyttjas vid informationsinsamling.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Nedan presenteras de teorier och begrepp som kan härledas till studien. Syftet är 

att underlätta och utöka mottagarens insikt i ämnet, samt skapa en förståelse för de 

ramar som finns. De presenterade teorierna kommer sedan ligga i grund för hur 

resultatet analyseras för att få med olika synvinklar av ämnet. Teorierna ses med 

kritiska ögon och fungerar som ett ramverk och inte som bestämmande lagar.  

 

2.1. TEORETISK INTRODUKTION 

Teorikapitlet bygger på två huvudmodeller, Five key cross-functional CRM process 

och The eight building blocks, som tillsammans ligger i grund för studien i helhet. De 

två modellerna utgör både undersökningens struktur- och definitionsutformning. Hur 

dessa två teorier kombineras visas nedan i figur 2.1, skapat av författaren. 

Teorikapitlet kommer först presentera de fem nycklarna som sedan mynnar ut i en 

definition, vilket även innefattar inflikar från byggstenarna. Därefter presenteras de 

åtta byggstenarna mer ingående, där varje del innehåller egna teorier. Teoriernas syfte 

är att ge en starkare förståelse för byggstenarna, vilket ligger i grund för hur resultatet 

kommer analyseras. Avsnittet är uppdelat i kategorierna Teoretisk introduktion, CRM-

definition, CRM-krav/innehåll, Användningsområden för utvalda teorier och Kritik av 

teorier, med tilläggande underrubriker för respektive kategori.  

 
 

Figur 2.1. 

Den första 

teorin ger ett 

vetenskapligt 

perspektiv 

till studiens 

definition 

medan den 

andra tillför 

en 

verklighets-

uppfattning. 
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2.2. CRM DEFINITION 

2.2.1. DEFINITIONSDISKUSSION 

För att ta hänsyn till de olika definitioner som existerar om Customer Relationship 

Management presenteras nedan ett fåtal, men betydande, synsätt. Dessa inställningar 

mynnar sedan ut till den definition studien har i avsikt att använda. En CRM strategi 

är ett ramverk som ska agera utifrån en tvärfunktionell process, vilket betyder att den 

ska generera en lönsamhet  för företagen och ett mervärde till kunden. För att skapa 

en sådan process krävs en tydlig definition som fordrar påtaglig kundinformation 

(Payne 2005). Det finns även olika modeller för hur CRM-definitioner ska hanteras. 

Chaffeys (2003) trestegsmodell menar att kunderna förvärvas av tydlig 

kommunikation, bibehålls av god service och kontakten förlängs genom att se varje 

kunds unika behov. Synsätt som det ovan innebär att företaget använder ett CRM-

system som samlar in och analyserar kundinformation vilket ger möjlighet till mer 

personlig service (Swift 2001). CRM är med andra ord, enligt Blattberg (1996), en 

utvecklad strategi som ska bibehålla relationer med kunder, öka kundlojaliteten och 

utveckla kundvärdet. Däremot, från ett operativt perspektiv, menar Bose (2002) att 

CRM är en samverkan mellan ett tekniskt system och affärsprocesser, där syftet är att 

ta hänsyn till kundbehovet under en enda interaktion. Det finns flertalet tekniska 

komponenter inom CRM, men att enbart se det i tekniska termer är ett misstag. Ett 

mer användbart sätt att se på den tekniska delen inom CRM är som Business Process 

Outsourcing (BPO). BPO betyder vanligtvis att konsulter sköter ett företags 

informationsinsamling, men bör även ligga i grund för hur företag ser på det tekniska 

systemet inom CRM. Tekniken är en del av CRM och inte en helhet (Osarenkhoe 

2007). Enligt Swift (2001) bygger en CRM-process på företagets interface med 

kunden för att nå tillväxt och förmåga att genomföra olika affärsstrategier, därför ska 

företag fokusera på interaktion, kontakt, kunskap och relation.  

 

Efter att flertalet CRM-definitioner presenterats, har nästkommande precisering 

lämpligast beskrivit CRM utifrån vad denna studie vill åstadkomma. Denna definition 

har i syfte att få läsaren att förstå vad studien avser vid benämningen CRM. Det är en 

definition uppbyggd på undersökningen, A strategic framework for customer 

relationship managements och utvecklar CRM till en tvärfunktionell process.  
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2.2.2. FIVE KEY CROSS-FUNCTIONAL CRM PROCESSES 

Antalet undersökningar om CRM på akademisk- och forskningsnivå är få och som 

tidigare nämnt råder en oreda i samstämmigheten kring ämnet. Av den anledningen 

skapades en undersökning för att få fram vad beslutsfattare påtaglig kräver av CRM. 

Five Key Cross-Functional CRM Processes är ett strategiskt ramverk för CRM och 

innehåller fem processer: Strategy development process, value creation process, 

multichannel integration process, information management process och performance 

assessment process (Payne 2005).  

Figure 2.2. Här visas hur de fem nycklarna integreras med varandra. Ramverket undergick 

upprepningar och mindre förändringar före slutgiltiga resultatet (Payne 2005).  

 

Strategic Development Process: Denna nyckel kräver fokus på företagets 

affärsstrategi och kundstrategi. Processen ser över hur väl dessa integrerar med 

varandra vilket är fundamentalt för att nå framgång med CRM.  

 

Value Creation Process: Processen förändrar utgångspunkterna av strategic 

development process som både ska erhålla och leverera ett kundvärde. Det finns tre 

nyckelbegrepp inom processen: 1) bestämma vilket värde som kan underhållas till 

kunderna, 2) bestämma vilket värde företaget kan få från sina kunder, och 3) genom 

att framgångsrikt hantera dessa två utbyten nå livstidsvärde (customer lifetime value).  
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Multichannel Integration Process: Detta har för vana att benämnas den mest 

väsentliga processen då syftet är att, med hjälp av in-puts från affärsstrategin och 

värdeprocessen, skapa värdeaktiviteter med konsumenter. Processen tar upp 1) vilka 

som är de mest lämpliga kanalerna mot kunderna, 2) säkerställa att kundupplevelsen 

är positiv, 3) säkerställa att kundupplevelsen är positiv när konsumenten interagerar 

med flera kanaler samtidigt, och 4) hur företag skapar en enhetlig bild av kunden.  

 

Information Management Process: Denna process är, likt den tidigare, essentiell inom 

CRM. Nyckeln avser insamling, klassificering och användandet av kundinformation, 

för att få kundinsikt och nyttja korrekt marknadsföring. För att processen ska fungera 

fordras ett datalager, där informationen kan lagras och skapa ett kundminne, samt 

skapa långsiktiga kundrelationer.  

 

Performance Assessment Process: Det mest påtagliga syftet med denna process är att 

försäkra att företagets strategi håller en accepterad standard och att en bas för 

förbättring finns med till framtiden. Performance assessment process har två 

huvudkomponenter: 1) aktieägarnas resultat – vilket ger en makrosyn på de relationer 

som presterar, och 2) prestandaövervakning – vilket i sin tur ger en noggrann 

mikrosyn på utsträckning och nyckeltal.  

 

2.2.3. DEFINITION 

Dessa nycklar, tillsammans med de åtta byggstenarna som presenteras i 2.3. CRM-

krav/innehåll (s. 13), utgör den definition som används i studien. Definitionen är som 

tidigare nämnt en stor del i hur företag arbetar med CRM och utan en utarbetad 

definition är det svårt att fastställa företagets riktlinjer. Definitionen i denna studie 

lyder som följande: 
 

”Customer Relationship Management är ett strategiskt tillvägagångssätt vilket, genom att 

ena marknadsföringsstrategier och IT, ökar företagets värde samt skapar lönsamma och 

långsiktiga kundrelationer. Den ska optimera lönsamhet, omsättning och kundnöjdhet 

genom att organisera verksamheten runt kundsegment, samt nyttja data och information 

för att, genom en fullständig förståelse, bibehålla existerande, återfå gamla och skapa 

nya kunder. För att möjliggöra detta krävs det att CRM ses som en tvärfunktionell 

process där företagets vision överensstämmer med organisationens alla led”. (Payne et 

al. 2005 och Radcliffe et al. 2001). 
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2.3. CRM KRAV/INNEHALL  

2.3.1. THE EIGHT BUILDING BLOCKS 

Customer Relationship Management är, som beskrivs i det inledande kapitlet, 

svårdefinierat. Strategin tillåter fåtal felmarginaler och fällorna är många. The eight 

building blocks fungerar som ett ramverk och visar vad en strategi bör innehålla, inte 

hur strategin ska utföras, samt hjälper företag att nå framgång med CRM. Strategin 

ska ses som en integrerad process och består av åtta enheter, där respektive block ska 

ses individuellt, men bör även ha en röd tråd sinsemellan. Enheterna består av vision, 

strategy, valued customer experience, organizational collaboration, processes, 

information, technology och metrics. De åtta blocken existerar då CRM behöver ett 

ramverk för att försäkras om att den möts med en strategisk, balanserad och 

integrerad bas, vilket ska leda till förmåner till både företag och kund. För att nå en 

långsiktig kundrelation som genererar ett högt kundvärde krävs det att strategin 

involveras inom hela organisationen. Endast ett fåtal organisationer tacklar CRM på 

detta vis vilket är en anledning till misslyckande. Nedan presenteras de åtta 

byggstenarna fristående från varandra, men fungerar enbart tillsammans (Kirkby 

2001).   

   
 

Figur 2.3. Bilden visar 

de åtta byggstenarna för 

att lyckas med CRM 

och betonar vikten av 

att skapa en balans 

mellan kraven på 

företaget och kunderna. 

I mitten syns ett yin och 

yang tecken för att 

poängtera att det är där 

människor möts, skapar 

relationer, samt bygger 

upp ett värde (Radcliffe 

2001)    

 

 

 

1. CRM Vision: Leadership, Market Position, Value Proposition 

2. CRM Strategy: Objectives, Segments, Effective Interaction 
    
3. Valued Customer Experience 4. Organizational Collaboration 
Understand Requirements  Culture and Structure  
Monitor Expectations  Customer Understanding  
Satisfaction vs. Competition  People: Skills, Competencies  
Collaboration and Feedback  Incentives and Compensation  
Customer Communication Employee Communications  
  Partners and Suppliers 

    

5. CRM Processes: Customer Lifecycle, Knowledge Management 

6. CRM Information: Data, Analysis, One View Across Channels 

7. CRM Technology: Applications, Architecture, Infrastructure 

8. CRM Metrics: Value, Retention, Satisfaction, Loyalty, Cost to Serve 
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2.3.1.1. VISION (1)  

För att vara kapabel att nå framgång med CRM krävs en väl utformad vision. Denna 

gestaltas för att en strategi ska ges möjlighet att utvecklas och ligga i grund för att nå 

utsatta mål. Visionen ska skapa ett starkt underlag för det företaget vill erbjuda och 

generera att företaget ses på det vis de vill synas på. Utan en tydlig vision lyckas 

företag inte differentiera sig gentemot konkurrensen, kunderna kommer inte veta vad 

de ska förvänta sig och anställda lyckas inte leverera en bra kundupplevelse. ”A 

successful CRM vision is the cornerstone to motivating staff, generating customer 

loyalty and gaining a greater market share” (Kirkby 2001 s. 2). Visionen beskrivs 

bäst av Customer Value Proposition (CVP).  

 
2.3.1.1.1. CUSTOMER VALUE PROPOSITION (KUNDVÄRDEFÖRSLAG) 

Customer Value Proposition (CVP) 

har blivit ett vanligt förekommande 

begrepp inom affärsvärlden, men likt 

CRM finns det få överensstämmande 

definitioner kring konceptet. Enligt 

Kaplan (2001) har begreppet sin grund 

i att företag skapar erbjudanden för att 

nå ut till potentiella kunder och utan 

ett intresseväckande värde fallerar 

kundintresset. Det är den unika mixen 

av, produkt, pris, service, relation och 

image, som ett företag erbjuder, och 

kan definieras: ”… how the 

organization differentiates itself from 

competitors to attract, retain, and 

deepen relationships with targeted 

customers” (Kaplan 2001 s. 18).  

 

I en artikel av Anderson et. al (2006) diskuteras problematiken med att finna exempel 

på begreppet där kunden tas i beaktande. I artikeln delar de in CVP utefter hur det 

nyttjas och kommit fram till tre användartyper: All benefits, Favorable points of 

difference och Resonating focus. All benefits kräver minst kunskap om kunden och 

    Figur 2.4. 
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konkurrenterna, samt tar minst kraft för företagen att konstruera. Idén går ut på att ett 

företag listar alla möjliga värdeerbjudanden som tros bemästra att locka kunden. 

Nackdelen är att ett företag kan hävda fördelar med sina funktioner som kunden 

faktiskt inte bryr sig om. Favorable points of difference erkänner uttryckligen att 

kunden har ett alternativ, konkurrenten, men riktar in sig på hur företaget ska skilja 

sig från resterande produkter eller tjänster. Detta kräver en detaljerad förståelse av 

kundens behov och önskemål, samt en djupgående insyn i sina konkurrenter. Det 

tredje användandet, resonans focus, tar hänsyn till att beslutsfattare inom inköp har 

tidspress och betydande ansvar. Beslutsfattarna vill arbeta med leverantörer som 

förstår kritiska frågor och vill leverera en fascinerande och intresseväckande CVP. 

Leverantörer ska erbjuda en CVP som är överlägsen inom de få attribut som är 

betydelsefulla för fokuskunden och förmedla en sofistikerad förståelse för kundens 

prioriteringar. Mer är inte bättre, utan en koncentration på en eller två fokuspunkter, 

som är prioriterade från kunden, utgör en starkare CVP (Anderson 2006).   

 

2.3.1.2. STRATEGY (2) 

En strategi för CRM är inte en allmän genomförandeplan vilket företag kan använda 

för att nå framgång, utan det är en särpräglad planläggning utifrån de finansiella 

målen från affärsstrategin och marknadsföringsstrategin, för att skapa kundlojalitet. 

Syftet är att förvärva, utveckla och behålla värdefulla kunder som hjälper företaget att 

nå målen. Strategin innehåller begreppen kundvärde och lojalitet (Kirkby 2001). 

 
2.3.1.2.1. CUSTOMER VALUE (KUNDVÄRDE) 

Nutida och framtida värdet från kunden är det enda värdet ett företag kan skapa, enligt 

Pepper (2007). De menar att en organisations lönsamhet och framgång kommer från 

att få, skapa och öka kunderna. ”Customers are the only reason you build factories, 

hire employees, schedule meetings, lay fiber-optic lines, or engage in any business 

activity. Without customer, you don’t have a business” (Pepper et al 2007 s. 1).  

 
2.3.1.2.2. CUSTOMER LOYALTY DEFINITIONS 

Enligt Dick och Basu existerar två dimensioner för att mäta kundlojalitet: 1) Relativ 

attityd: Här presenteras kundens attityd mot företagets varumärke, samt de 

konkurrenter som förekommer närliggande. Dimensionen innefattar olika nivåer av 

tillfredställelse och sympati. Om den relativa attityden är hög gentemot företagets 
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varumärke är det sannolikt att attityd influerar köpbeteendet. 2) Upprepat 

köpbeteende: denna dimension inkluderar, när, hur ofta och till vilket värde, en kund 

agerar och handlar för, men även inräknat konsumentens kostnadsplan.  

 

1. Lojalitet: En lojal kund är en 

återkommande konsument som gör 

frekventa köp, ser upp till företaget 

och har starka preferenser till det. 

Flertalet organisationer föredrar att 

skapa långsiktiga relationer med 

kunder genom att kommunicera 

förslag med långsiktiga kundfördelar, 

vilket i sin tur bildar en lojal kund. 

(O !Brien and Jones, 1995). 

 

2. Latent lojalitet: Denna typ av lojalitet är starkt associerad med en hög relativ attityd 

kontra varumärket, men med köp som sällan upprepas. Individen har ett intresse av att 

vara en konsumerande kund men av varierande orsaker hindras från att övergå till 

detta.  Företagets uppgift är att skapa en ökad tillförlitlighet som utvidgar möjligheten 

att få en återkommande konsument.   

 

3. Oäkta lojalitet: Lojalitet av detta slag representerar en svag relativ företagssyn, 

men med en hög nivå av upprepade köp. Kundtypen är temporärt lojal och kan under 

lojalitetsdalarna öppna upp för konkurrerande förslag. Kundens inköp är en effekt av 

specialerbjudanden, komfort och påverkan från yttre faktorer. Dessa faktorer gör dem 

även öppna för konkurrerande produkt- och tjänsteförslag.   

 

4. Icke lojala: Dessa kunder har varken ett starkt förhållande till företaget eller utför 

upprepade köp. Kunden har ingen förbindelse till varumärket och för att lyckas 

bibehålla icke lojala kunder krävs det att företaget skapar en kostnadsökning, för 

konsumenten, vid leverantörsbyte genom att exempelvis skapa försäljningsbaserade 

åtgärder, såsom kundklubbar (Dick och Basu, 1994).  
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2.3.1.3. VALUE CUSTOMER EXPERIENCE (3) 

När konsumenter integrerar med företaget är det grundläggande att kundupplevelsen 

förverkligar förväntningarna, för att inte uppfattningen om organisationen ska 

förändras negativt. När en kund når kundnöjdhet skapas en möjlighet att skapa en 

långvarig lojal kundrelation, medan en motsatt effekt kan vara förödande, då en 

negativ nyhet färdas snabbare än en god. The Voice of the Customer är ett centralt 

uttryck inom Value Customer Experience och betyder att ett företag konstant ska 

svara på feedback från dess konsumenter och agera utefter detta. Inom 

kundvärdeupplevelsen är begreppen kundvård, kundlojalitet och kundnöjdhet 

betydande (J. Kirkby, E. Thompson och J. Wecksell 2001). 

 
2.3.1.3.1. CUSTOMER CARE (KUNDVARD) 

I boken Marketing Management av Kotler et. al, tar författarna upp problematiken 

med att marknadsföringsteori och praktik alltför ofta lägger betoning på att skapa nya 

kunder istället för att bibehålla existerande konsumenter, men att fler företag nu börjar 

förstå vikten av befintliga relationer. Kotler försätter sedan sin tes med att 

argumentera för att en kund som får en bra vård blir tillfredsställd, vilket i sin tur kan 

skapa en lojal kund, och den lojaliteten ökar möjligheten till förhöjd lönsamhet 

(Kotler et.al 2009). Både författare som Gummesson och Echeverri et.al 

överensstämmer med argumenten, och menar att ett företag bör vårda redan 

förekommande kundrelationer genom att investera i dem. Under en 

relationsbearbetning är det de existerande kunderna som faller bort, vilket är olyckligt 

i och med den energi och det engagemang som fordras för att producera nya kunder 

(Echeverri et.al 2002, Gummesson 2002). En tidigare undersökning om kundvård 

visar på att 65 procent av ett företags försäljning sker till befintliga kunder och 

framhäver styrkan med värna om existerande kunder (Echeverri och Edvardsson 

2002).  

 
 2.3.1.3.2. CUSTOMER LOYALTY (KUNDLOJALITET) 

Begreppet kundlojalitet har en betydande roll inom CRM och är det strategin har i 

avsikt att utveckla. Lojalitet definieras ofta generellt, enligt Tellis (1988), som ett 

cirkelbeteende – konsumenter som återkommer och repeterar köp. En annan vanlig 

definition är, av Newman och Werbel (1973), att kunder som enbart köper från ett 

varumärke och fungerar som ambassadörer för en organisation är lojala. Problemet 
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med dessa definitioner är att de enbart är processbeskrivande definitioner kring vad en 

konsument gör och inte vad ordet betyder. Oliver definierar konceptet med följande 

ord: ”a deeply held commitment to rebuy or re-patronize a preferred product/service 

consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set 

purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential 

to cause switching behavior” (Oliver 1999 s. 34). 

 
2.3.1.3.2.1. SIX REPRESENTATIONS OF SATISFACTION AND LOYALTY  

Inom CRM krävs det flera nivåer av 

tillfredställelse för att skapa lojalitet. Oliver 

beskriver att tillfredställelse är det som ger en 

njutningsuppfyllande effekt. När konsumentens 

behov, lust, eller mål uppnås genereras 

njutningsuppfyllande. I avsikt att gå från 

tillfredställelse till lojalitet krävs det att 

tillfredställelsen övergår till att vara ett individuell 

välbefinnande, samt att den förblir frekvent och 

växande. Detta är dock, enligt Oliver, enbart en 

del för att nå kundlojalitet och menar att förhållandet mellan tillfredställelse och 

lojalitet beskrivs beklagligt. I hans artikel Whence Consumer Loyalty? presenterar han 

sex olika former av detta förhållande. I motiv 1) presenteras lojalitet och 

tillfredställelse som ett gemensamt fenomen. Det är ett antagande om att de två 

begreppen är separata manifestationer av samma koncept. Detta menar Oliver kan 

efterlikna att tidigare marknadsförare trodde att kvalitet och tillfredställelse hade 

identiska utföranden. Motiv 2) föreslår att tillfredställelse är kärnkonceptet till 

lojalitet och utan den kan lojalitet inte existera. Motiv 3) menar även att 

tillfredställelse är en komponent till lojalitet, men att det enbart är en del i pusslet. 

Motiv 4) utgår ifrån att det finns en ultimat lojalitet, där tillfredställelse och enkel 

lojalitet är två komponenter. Motiv 5) menar att tillfredställelse kan finnas i lojalitet 

men att det inte är nyckeln för huvudområdet inom lojalitet. Slutligen, motiv 6), utgår 

ifrån att tillfredställelse är en början till en slutgiltig lojalitet, men att lojalitet kan bli 

självständigt från tillfredställelse i slutstadiet (Oliver 1999). 

 

 

Figur 2.6. 
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2.3.1.3.3. CUSTOMER SATISFACTION (KUNDNÖJDHET) 

Överensstämmande med lojalitet bygger tidigare kundnöjdhetsdefinitioner på 

processer och vad kunder gör. Enligt Kotler och Keller (2009) är begreppet enbart en 

drivkraft till kundlojalitet. En annan definition, av Tse och Wilton (1988), är att det är 

differensen mellan det som förväntas och vad kunder i slutändan får som avgör 

tillfredställelsen. För att gå in djupare på dess innebörd anser Oliver att det handlar 

om en tillfredställande uppfyllelse: ”… the customer senses that consumptions fulfills 

some need, desire, goals, or so forth and that this fulfillment is pleasurable. Thus, 

satisfaction is the consumers sense that consumption provides outcomes against a 

standard of pleasure versus displeasure” (Oliver 1999 s. 34). 

 

2.3.1.4. ORGANIZATIONAL COLLABORATION (4) 

Punkt fyra handlar om hur företaget samarbetar internt. Det är grundläggande att 

samtliga kugghjul arbetar mot överensstämmande mål och har en total vetskap om 

vad de ska göra. Kopplat till CRM krävs det att hela organisationen vet hur strategin 

fungerar och vad den vill åstadkomma. Flertalet företag lever i illusionen att ett 

användande av en CRM teknik gör dem kundfokuserade. Vissa glömmer, andra 

ignorerar och somliga bortser från de verkliga förändringar som krävs av en 

organisation. Ett företag bör känna till de interna förändringarna som måste ske innan 

de kan påbörja de externa. Inom det interna samarbetet krävs att fem element 

uppfylls för att nå en lyckad CRM-förvandling (Radcliffe, Thompson och Eisenfeld 

2001).  

 
 2.3.1.4.1 FIVE ELEMENTS FOR SUCCESSFUL CRM CHANGE 

DIRECTION AND 

TRUST 

INNOVATION/ 

RENEWAL 

AGILE  

AND ALIGNED 

Leadership/ 

Partnership 

Skills/ 

Competencies 

Knowledge/ 

Learning 

Organization 

 

Recognition/ 

Incentives 

• Sense of purpose 
• Brand values 
• Management 

style 
• Supportive team 
• Leadership 
• Motivation for 

joint decision 
making 

• Interpersonal  
• Professional  
• Customer-facing  
• Positive reinforcement  
• Customer understanding   
• Build creativity  
• Coaching  
• Collaboration  
• New technologies 

• Fluid teams  
• New roles  
• Matrix  
• Community  
• Decision making  
• Objectives cascade  
• Relevant metrics 
• Creative compensation 

 Figur 2.7. 
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Leadership/Partnership: En väsentlig del för att nå framgång med en 

verksamhetsstruktur är ett väl utarbetat ledarskap. Organisationen ska ha supportteam 

som finns tillgängliga genom hela företaget för att skapa trygghet och förtroende. 

Teamen kan bestå av chefer på olika nivåer men likaså sammansatta grupper som 

arbetar närmare golvet. Ett korrekt ledarskap ska vara enhetlig och generera att 

verksamhetens alla led vill åt samma håll, samt är redo för framtida omställningar. 

  

Skills/Competencies och Knowledge/Learning: När en verksamhet ska förnya sig med 

anledning av kunders förändrade behov eller ny teknikutformning på marknaden, 

krävs rätt kompetens och kunskap. Det är essentiellt att ett samspel sker mellan 

förmågor/kompetens och kunskap/lärande, för att lyckas med en innovation.  

 

Organization och Recognition/Incentives: För att en verksamhet ska ha möjlighet att 

lyckas med en framgångsrik CRM-förändring krävs det att företaget är rörligt och 

justerbart. De parametrar med egenskap som rörliga och lättföränderliga är 

företeelser som bör finnas i en organisation.  

 

2.3.1.5. PROCESSES (5)  

Processavsnittet handlar om de förlopp där kunderna påverkas och involveras. Vanligt 

är det att företag utför förändringsarbete gällande processer för att effektivisera och 

minska kostnaderna, men kundtänket försvinner. Innan en processförändring sker 

krävs en re-enginering: Prata med kunderna. Genom att ta till sig kunderna åsikter 

kan företag skapa processer som höjer kundupplevelsen, ökar kundvärdet och skapar 

en konkurrenskraftig differentiering. Det finns olika typer av processer med kunder 

men de vanligaste är marknadsföring, försäljning, kampanjer och service (Thompson 

2001). För att ha vetskap om vilken pålitlighetsgrad kunderna har och kan utvecklas 

till, introduceras två modeller nedan: The customer development process och The 

Seven Steps for Customer Process Re-engineering Heaven.    

 
2.3.1.5.1  THE CUSTOMER DEVELOPMENT PROCESS 

Inom CRM är lojalitet ett starkt begrepp som genomsyrar hela strategin. CRM bygger 

på att skapa goda relationer med sina etablerade kunder, men det är minst lika 

betydelsefullt att centrera sin inriktning på att skapa nya. Strategin menar att med 
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noggrannhet ska ett företag veta vad kunden vill ha och vem kunden är, för att förmå 

att skapa lojalitet. Nedan presenteras modellen Customer Development Process och 

alla dess delar: 

 
Figur 2.8. Modellen, customer development process, tar hänsyn till olika steg för att attrahera och behålla konsumenter, samt 
namnge olika grader av kundlojalitet (Griffin 1995 s 36 2).  
 

De olika sektionerna i utvecklingsprocessen är anknutna till varandra. Potentials är 

individer som kan ha ett möjligt intresse till den produkt eller service företaget 

erbjuder, men är nödvändigtvis ingen köpare. Nästa steg är att identifiera vilka 

potentials som är möjliga prospects – personerna som har möjlighet, förmåga och 

potential att utgöra ett köp – genom att intervjua, observera och analysera dem. 

Bortfallet som inte når prospect-kategorin utfaller i gruppen disqualified prospects. 

Det som får prospects att övergå till att vara first-time-customers, repeated-customers 

och clients är företagets utåtgående marknadsföring. Klienter företräder företagets 

budskap, har ett intresse, och kan utifrån det få ett säreget bemötande. Steget efter är 

att omvandla clients till members, genom att skapa kundklubbar med 

specialerbjudanden, som konsumenten kan ansluta till. När members börjar tala gott 

och rekommendera företaget har de uppgraderats till advocates – en ambassadör som 

helhjärtat står för företagets mål och visioner. Den slutgiltiga utmaningen för företag 

är att skapa partners av sina advocates. Modellen betonar vikten av att både attrahera 

nya, och att värna om befintliga kunder (Griffin 1995).  

 
2.3.1.5.2. THE SEVEN STEPS FOR CUSTOMER PROCESS RE-ENGINEERING  

Tidigare nämnt är de mest grundläggande kundprocesserna marknadsföring, 

försäljning, kampanjer och service, men företag har likaså andra mer särpräglade 

processer. Det är lika grundläggande att ha kunskap om vilka de mest lönsamma 

processer är, som att veta vilka företagets kunder är. The seven steps kartlägger och 

identifierar vilka en verksamhets processer är, kopplade till CRM-målen. Steg 1: 

utforma en karta över processer som påverkar kunden, Steg 2: identifiera vilka 

processer av tidigare utvalda kunderna värderar högst, Steg 3: värdera kundernas val 
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utefter hur de påverkar de utsatta CRM-målen, Steg 4: ge respektive process en ägare 

och kunskapshållare, Steg 5: implementera de nya processerna i front office, back 

office, samt där leverantörer och partners påverkas, Steg 6: inrätta ett 

kundserviceavtal innehållande kundernas utvalda processer, Steg 7: mät lönsamheten 

med förändringen, förfina processen och utför en ny sjustegsprocess för andra 

kundsegment.   

 

2.3.1.6. INFORMATION (6) 

Det är väsentligt att ha rätt information vid rätt tidpunkt i avsikt att tillåta 

konsumenten att vara en del av integrationen. Företaget ska kontinuerligt utföra 

informationsinsamling om marknaden och genom informationsverktyg ska kunden 

ges möjlighet att ta del av uppdateringar och förändringar som sker (Radcliffe, Collins 

och Kirkby 2001). Det ska likaså understrykas att informationsavsnittet är betydligt 

mer omfattande än endast customer intelligence, men för studiens syfte är det mest 

relevant och avgränsas utefter det. 

 
2.3.1.6.1. CUSTOMER INTELLIGENCE (KUNDINTELLIGENS) 

För att ha möjlighet att skapa en djupare och mer effektiv Customer Relationship 

Management krävs Customer Intelligence. Med teknikens fördelar samlar företag in 

kunddata från olika källor, på olika platser, genom olika processer till företagets 

många olika enheter. Dessa informationsdata skapar en Customer Intelligence som 

möjliggör att förmå, profilera och klassificera företagets kund, förutse kundbeteende 

och utveckla target-marketing (Chan 2005). Enligt Todman 2001 är hemligheten 

bakom CRM att veta vem kunden är och vad den vill ha, vilket, med information om 

kunden, processas i datalager, och skapar Customer Intelligence. Intelligensen 

optimerar kundinteraktionen och att rätt produktmix når rätt kund, vid rätt tillfälle, 

genom rätt kanaler (Todman 2001). I boken Customer intelligence: from data to 

dialogue definieras begreppet: “… Customer Intelligence describes the knowledge 

that an organization has concerning the likely future intentions of its customers or 

prospective customers…” (Kelly 2006 s. 246) 

 

2.3.1.7. TECHNOLOGY (7) 



! 23 

Flertalet företag som definierar eller skildrar CRM beskriver det som ett tekniskt 

system, dessa företag har både en korrekt och felaktig syn på strategin. Teknik är inte 

CRM, teknik är en del av CRM. Det är betydelsefullt att det tekniska systemet är 

integrerat genom hela företaget och att teknologin är inriktad på att skapa 

affärsfördelar. Det finns flertalet olika kategorier systemen kan delas in i: 

Marknadsföring, Försäljning, Kundservice, Fältservicemanagement, Social, 

Information, Analys och E-handel. Samtliga kategorier innehåller system som 

tillsammans skapar en enhetlig bild av konsumenten och genererar ett state-of-the-art 

värdeerbjudande till kunden (Radcliffe och Comport 2001).  

 

2.3.1.8. METRICS (8) 

Utan att ett korrekt mätsystem är implementerat i företaget är det dömt att misslyckas. 

Ett företag bör skapa ett ramverk för att förmå att mäta framgång genom fyra nivåer: 

Corporate, Customer Strategic, Operational and Process och Infrastructure Input 

Metrics (Kirkby, Thompson och Buytendijk 2001). Dessa fyra kategorier kan 

förklaras i tabellen nedan:!
COMPANY PARTS CATEGORIES METRICS CONTENT 

                               Shareholders Corporate  Bottom-Line Results 

                    Executives Customer Strategic          Feedback on Strategy 

           Management Operational and Process                       Effectiveness 

Employees Infrastructure Input                                    Efficiency 

Stakeholders Level Focus 

 

 

2.4. ANVÄNDNINGSOMRADEN FÖR UTVALDA TEORIER 

I avsnitten CRM definition och CRM-krav/innehåll har en modell i respektive 

avdelning presenterats: The eight building blocks och Five key cross-functional CRM 

processes. De två modellerna har en gemensam nämnare vilket är dess syn på CRM 

som en anpassad tvärfunktionell process. Syftet med modellerna är med andra ord inte 

att skapa ett universell CRM utförande, utan att skapa en användbar utgångspunkt för 

en förbättrad CRM-insikt och strategi. Med det sagt ska det poängteras att ytterligare 

forskning är nödvändigt för att området ska förmå att utvecklas. I artikeln A Strategic 

Framework for Customer Relationship Management tas författare och forskare upp, 

såsom Gummesson, Ebner, Henneberg, Rigby och Reichheld, och ges som exempel 

på den vidareutveckling som fordras.  

Figur 2.9. 
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I denna studie presenteras byggstenarna och de fem nycklarna i struktur och 

analyssyfte. Dessa två modeller ligger i grund för hur intervju- och enkätmall, samt 

analysstrukturen kommer att se ut. Syftet med att ha dessa två modeller som 

utgångspunkt är för att ge studien ytterligare enhetlighet vilket skapar en högre 

legitimitet. I slutsats och diskussion är det mindre svårt att finna de områden företag 

investerar mer respektive mindre tid på. Det är även enklare att se hur företag arbetar 

med CRM och om de har en tydlig struktur. 

 

Övriga teorier är motiveringar och förklaringar till de två huvudteorierna. De ska 

skapa en djupgående kunskap om ämnet för att enklare ge möjlighet att följa 

resterande del av studien. Det ska understrykas att en analys utifrån dessa teorier 

kommer, likt de två huvudteorierna, tas i beaktande i slutsats och diskussion, men att 

de tillhör byggstenarna.   

 

2.5. KRITIK AV TEORIER 

I hänsyn för CRM:s storlek skulle ett teorikapitel, för att binda samman hela området, 

vara betydligt större. Teorierna som presenterats ger en bred bild och är djupgående, 

men det går att utveckla dessa ytterligare. Med tanke på alla inriktningar som 

existerar inom CRM skulle andra vinklingar kunnat ha introduceras, men författaren 

har valt att avgränsa sig. Vad CRM är och vad det innehåller kan diskuteras men den 

utgångspunkt en forskare har lägger grund för den definition som utformas. Därför är 

det väsentligt att påpeka att dessa teorier bygger på en utgångspunkt att CRM är en 

tvärfunktionell process som är byggt på företagets kundstrategi och företagsstrategi. 
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3. METOD 
 

Metodavsnittet har två huvudsyften: Möjliggöra för läsaren att se vilka metoder som 

nyttjats och göra metoden realiserbar för andra forskare som vill undersöka 

liknande områden. Metoden behandlar även vilka informanterna/respondenterna 

är och hur dessa valts ut, vilka material och verktyg som använts i studien, samt hur 

proceduren för datainsamlingen gått till  

 

3.1. METOD INTRODUKTION 

Denna studie har som mål att deskriptiv förklara hur företag arbetar med CRM och 

utreda orsaker till misslyckade implementeringsförsök. För att få ett tillförlitligt och 

legitimt resultat används en abduktiv ansats med både en kvalitativ och kvantitativ 

metod. Genom att, under studiens gång, röra sig mellan verklighet och teori växte en 

förståelse fram för fenomenet. Den kvalitativa metoden bygger på intervjuer medan 

den kvantitativa ansatsen baseras på ett enkätutskick, vilket gör att studien strävar 

efter ett positivistiskt bemödande som bygger på fakta. Metod och resultatet 

analyseras och kritiseras sedan för att uppmärksamma läsaren om varför viss fakta 

inte kunnat uppmärksammas. I metodens inledande avsnitt redogörs det hur 

författaren gått till väga för att öka sin kunskap inom ämnet, samt varför vissa element 

använts i undersökningen. Med andra ord räknas avsnitt 3.2. Val av Forskningsansats 

(s.24) till 3.5. Metodproblem: Validitet & Reliabilitet (s. 27) som inledande kapitel 

och innefattar inte studiens utförande, utan diskuterar enbart de begrepp och metoder 

som nyttjats i undersökningen. Avsnitten i metodkapitlet är: Metod Introduktion, Val 

av Forskningsansats, Val av Undersökningsansats, Val av Datainsamlingsmetod, 

Metodproblem, Utförande och Metodanalys. 

 

3.2. VAL AV FORSKNINGSANSATS  

Inom vetenskaplig forskning brukar två existerande ansatser, som en studie kan 

genomföras utifrån, lyftas fram: Kvalitativ och Kvantitativ. Dessa två ansatser är inte 

längre ansedda som motsägande metoder, utan alltfler forskare vill kombinera dem, 

vilket även benämns Metodtriangulering (Bryman 2001). Denna triangulering finns 

för att få insikt från flera infallsvinklar. Grønmo (1996) menar att främsta fördelarna 

är att (1) en forskare kan testa om flera ansatser leder till samma resultat, (2) 
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avvikelser mellan ansatserna kan ge en mer nyanserad beskrivning och (3) att 

använda sig av två ansatser ger en mer heltäckande bild av fenomenet som undersöks. 

Utifrån redovisade fördelar har författaren valt att använda sig av en kvalitativ och en 

kvantitativ ansats, som kombinerat leder till en gemensam metodanalys. Nedan 

presenteras de båda ansatserna mer grundläggande.  

 

3.2.1. KVALITATIV METOD 

Den kvalitativa metoden är till för att få ett ingående och detaljrikt resultat. Fördelen 

med undersökningsmetoden är att den både möjliggör avvikelser och tillåter 

författaren att få svar på otydligheter från informanten (Trost 2008). Den kvalitativa 

delen kan även ge alternativa förklaringar till varför en informant svarar som den gör 

och ger en öppning till att förstå och tolka. För att resultat och svar inte ska ha 

möjlighet att dekontextualiseras – lyftas från sitt sammanhang – utförs även en 

kvantitativ metod (Johannessen och Tuffte 2002).  

 

3.2.1. KVANTITATIV METOD 

När det talas om en kvalitativ metod är en vanlig fördel att den har en hög 

vetenskaplig tilltro och skapar en stark tillitsfaktor, eftersom den utgår ifrån faktiska 

siffror där författaren förblir neutral (Trost 2008). Med andra ord baseras den på 

uppmätning och inte uppfattningar. Den andra fördelen med kvantitativ metod är att 

resultatet är lättöversiktligt då det har möjlighet att presenteras i diagram och tabeller. 

Dessa två fördelar gör det lättare att generalisera och fungerar som ett komplement till 

den tidigare presenterade kvalitativa delen (Johannessen et al. 2002).  

 

3.3. VAL AV UNDERSÖKNINGSANSATS 

Det finns flertalet undersökningsansatser att ta i beaktande, enligt Denscombe (2000), 

som: fallstudie, skrivbordsundersökning, survey-undersökning och experiment. 

Studien tar hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa ansatser vilket genererar både 

en survey undersökning och en alternativ fallstudie som forskningsstrategi. Enligt 

Johannessen et al. (2002) är en fallstudie att samla in omfattande information om ett 

specifikt avgränsat objekt, vilket studien avser medel och stora företag, men kan 

vanligtvis ses som en alltför stor studie för att kunna benämnas fallstudie. Författaren 

menar att studien analyserar flertalet företag, men ser dem som en helhet vilket är 
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anledningen till att benämna det en alternativ fallstudie. Fallstudien utförs genom att 

förena olika ansatser och på så vis möjliggöra insamlandet av både en stor mängd och 

detaljrik data (Yin 1994). Survey undersökningen utförs för att få en bredare 

undersökningsansats kompletterande till fallstudiens djup.  

 

3.4. VAL AV DATAINSAMLINGSMETOD 

Det är uttalat att det existerar två slag av datakällor: Primär- och Sekundärdata. De 

primära källorna är information och fakta som forskaren själv införskaffat, och har för 

den anledningen fullständig kontroll över dem. Denna typ av information samlas in 

genom enkät- och intervjustudier. De sekundära källorna är insamlad information som 

andra forskare gjort och publicerat (Eriksson och Wiedersheim 2001). Denna studie 

nyttjar primära källor i första hand, men tar likväl hänsyn till sekundära källor som 

kunskapstillägg.  

 

Inom de primära och sekundära källorna beskriver Denscombe att det existerar fyra 

datainsamlingsmetoder: Enkätstudie, Intervjustudie, Skriftliga Källor och 

Observationer (Denscombe 2000). Studien använder intervjuer för att möjliggöra en 

djupgående analys, men även kompletterande enkäter för att göra resultatet 

generaliserbart, vilket presenteras ytterligare i avsnitten nedan. Sekundärdata 

presenteras först då den används inledningsvis innan nyttjandet av primärdata.  

 

3.4.1. SEKUNDÄRDATA - LITTERATURSTUDIE 

Sekundära källorna består av skriftliga källor, såsom: artiklar, tidigare 

undersökningar, böcker och elektroniska källor. Syftet med en litteraturstudie är att 

belysa problemet från andra forskares synvinkel. Dessa tidigare diskussioner och 

resultat är inte till för att analyseras utifrån, utan för att skapa en ökad förståelse för 

det ämne som undersöks. Problembakgrund och problemdiskussion i studien bygger 

på vetenskapligt arbete som tidigare forskare gjort inom ämnet.  

 

3.4.2. PRIMÄRDATA – INTERVJU & ENKÄT 

Intervjuer kan ses som den mest väsentliga informationskällan i en fallstudie då den 

kan ge ett djupgående resultat (Yin 1994). En stor fördel med intervjuer är att det ges 

utrymme att ställa följdfrågor, vilket minskar möjligheten att förbise potentiell 
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betydelsefullt information (Denscombe 2000). En intervju kan delas in i tre 

kategorier: Strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad intervju. En 

strukturerad intervju ökar kontrollen över de svar som fås in, medan en ostrukturerad 

intervju öppnar för informanten att svara mer frigående då inga frågor eller kategorier 

är förutbestämda. Det tredje alternativet är en semistrukturerad intervju där alla 

kategorier som ska diskuteras är noggrant utvalda, men där informanten leder 

samtalet. Med andra ord finns en mall, och den ska fyllas, men i vilken ordning det 

sker har en mindre inverkan på resultatet (Johannessen et al. 2002).  Denna studie 

nyttjar en strukturerad intervjuform där frågor, kategorier och ordningsföljd är 

förutbestämt. Detta för att intervjuerna effektivare ska kunna jämföras sinsemellan, 

men även med den kompletterande enkätstudien.  

 

För att göra resultatet mer generaliserbart och mätbart nyttjar studien en 

kompletterande enkätstudie. Vanliga frågor kan delas in i fyra kategorier: Kunskap - 

vad folk kan, Åsikter - vad folk anser, Handlingar - vad folk gör och Upplevelser - 

vad folk värderar (Johannessen et al. 2002). Undersökningens frågeutformning lägger 

stor vikt på förstnämnda kategorin kunskap. Detta beror på den höga kompetens som 

krävs från respondenterna för att möjligt besvara problemfrågan och syftet med 

studien.  

 

3.5. METODPROBLEM – VALIDITET & RELIABILITET 

Det ska poängteras att den information som samlats in inte är en total verklighet, utan 

enbart en representation av den (Johannessen et al. 2002). För att en undersökning ska 

bli legitim och relevant utifrån det syfte den har i uppgift att besvara, beaktas två 

begrepp: validitet och reliabilitet (Eriksson och Wiedersheim 2001). Begreppen 

diskuteras nedan med betoning på den kvantitativa delen av studien, eftersom den 

bygger på fakta medan den kvalitativa ansatsen grundar sig i tolkningar.  

 

Validitet är till vilken grad de använda mätinstrumenten konstaterat mäter det de haft i 

avsikt att mäta. Ett vanligt förekommande begrepp är begreppsvaliditet vilket menas; 

relationen mellan fenomenet och den konkreta informationen. Exempelvis kan antalet 

CRM-misslyckanden vara en indikator på att företag arbetar med CRM på ett felaktigt 

vis och en valid undersökning kan vara att studera hur företag arbetar med strategin. 



! 29 

Det är väsentligt att inte se validitet som något absolut, utan som en vägledare för att 

få ett representativt resultat (Lund 1996).  

 

Reliabilitet är hur tillförlitlig informationen är. Området berör vilket data som blivit 

insamlad, på vilket vis detta ägt rum, samt hur denna information ska bearbetas. För 

att öka reliabiliteten kan exempelvis uppföljningar av studien göras, kompletterande 

arbeten från andra forskare kan nyttjas eller registrera de enkäter som ägt rum i ett 

register. Detta görs för att slutsatsen inte ska kunna förvrängas eller ge en felaktig bild 

av fenomenet som undersökts (Denscombe 2000).   

 

3.6. UTFÖRANDE 

3.6.1. LITTERATURSTUDIE 

Första steget, i avsikt att öka förståelsen för ämnet, var att besitta en omfattande 

litteraturstudie där flertalet artiklar och böcker togs i beaktande. Via Södertörn 

Universitets bibliotek möjliggjordes en genomgripande sökning i olika databaser, 

däribland: Miks, ExLibris, Libris och AB Katalogsök. Utöver universitetets tillgångar 

nyttjades Google Scholar, där marknadsföringsmagasin med vetenskaplig grund 

såsom, Journal of marketing, Journal of marketing research, Industrial marketing 

management, Marketing science och Journal of business research etcetera, kunde 

tillhandhållas. När sökningen efter väsentliga artiklar ägde rum användes mest 

frekvent följande ord: Customer Relationship Management, CRM-Framework, 

Customer Loyalty, Customer Value, Customer Satisfaction, Customer Value 

Proposition och Customer Intelligence. Sammankopplat med nyckelorden har 

följande fem artiklar haft störst inverkan och varit nödvändiga för att kunna 

genomföra studien: 
• Radcliffe et al. (2001) – “Eight Building Blocks of CRM: A Framework for Success” 

• Payne och Pennie (2005) – ”A strategic framework for customer relationship management” 

• Oliver (1999) – “Whence Consumer Loyalty” 

• Grönroos (1994) – “Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in 

Marketing” 

• Boulding, Staelin, Ehret och Johnston (2005) – “A Customer Relationship Management 

Roadmap: What Is Known, Potential Pitfalls, and Where to Go” 
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Likaså har ett antal böcker nyttjats för ökad kunskap och djupare förståelse, men då 

enbart kortare kapitel tagits i beaktande, och inte boken som helhet, presenteras de 

inte vidare i detta metodavsnitt utan finns att betrakta i 7. Litteraturlista (s 70).   

 

3.6.2. INTERVJUSTUDIE 

3.6.2.1. INTERVJUURVAL 

Studiens syfte är att undersöka hur Svenska Business to Customer (B2C) företag 

arbetar med CRM och utreda orsakerna till misslyckade implementeringsförsök, 

vilket vållade för den höga kompetens inom området som informanterna fodrades att 

ha. Populationen kom att vara CRM-ansvariga då de har en övergripande bild av hur 

struktur, strategi och framtida planer kommer att se ut. För att få ett lämpligt urval 

utifrån populationen sinades den ner genom en urvalsundersökning i en 

trestegsprocess: (1)Branschurval, (2)Företagsurval och (3)Personalurval.  

 
(1)Första steget var att dela in populationen i ett stratifierat urval för att få åtta skilda 

branscher representerade i studien och få in korrekt representativ information 

angående CRM-strategier. Även om strata har större vikt i den kvantitativa metoden, 

där ett större informantantal presenteras, krävs enhetlighet och används därför likaså i 

den kvalitativa delen. Branscherna utsågs utefter affärs- och kreditinformation, från 

systemet UC, och valde efter rangordning ut, med klassificeringarna B2C och ett 

minimum på minst åtta aktörerna, de åtta största branscherna i Sverige (uc.se 2012-

04-07). Anledningen till att välja de största B2C branscherna är för att storlek på 

marknaden är en indikator på ytterligare kundkontakt än jämförelsevis mindre 

branscher. Dessa branscher blev Bank/Finans, Försäkring/Pension, Detaljhandeln, 

Telecom, Resor, Energi, Media, och Bensin/Transport. Det ska påpekas att (a) 

motivet till antalet utvalda branscher är för att informationsmängden varken ska bli 

för bred eller för smal, samt (b) att de valda branscherna inte ligger i grund för en 

senare jämförelse utan enbart för att få ett representativt resultat.  

 
(2)Utifrån dessa åtta branscher valdes ett företag ut från respektive bransch, med 

hänsyn till Europakommissionens definition angående medelstora och stora företag 

(europa.eu 2012-04-12). Anledningen till val av storlek beror på att större 

organisationer erhåller mer utarbetade strategier, medan mindre företag inte sitter inne 

på samma behov. Företagen som valts ut är kopplat till den kvantitativa metoden, 
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3.7.3.1. Enkäturval (s. 32), där 100 företag valts ut ur de tidigare presenterade 

branscherna – 12 stycken i fyra av branscherna och 13 i de resterande. Utifrån dessa 

100 företag har ett sannolikhetsurval, genom slumpmässig lottdragning, valt ut ett 

företag från vardera bransch som deltog i intervju. Det tål att understrykas åter att ett 

företag inte representerar en bransch utan att det är en intervju med åtta företag och 

dess åsikter kring CRM, samt att branschuppdelningen enbart ligger i grund för en 

mer breddad information. Företagen som valts ut kommer inte att benämnas i studien 

då syftet inte är att jämföra dem sinsemellan utan att beskriva hur B2C företag arbetar 

och prioriterar CRM. Dock kan namnen på företagen, vid sidan av uppsatsen, ges ut 

via kontakt med författaren. Orsaken till antal valda företag är, som tidigare nämnt, 

kopplat till den kvantitativa metoden och består av cirka en tolftedel av dess 

nettourval, vilket bedöms uppfylla den variation som krävs för att uppnå ett 

tillförlitligt resultat.  

 
(3)Som tidigare nämnt krävdes en hög kompetensnivå på informanterna inom ämnet 

CRM, då ett antal komplexa och mer ingående frågor angående struktur och strategi 

kom att ställas. Utifrån de åtta företagen valdes åtta informanter ut, som främst kunde 

besvara frågorna, vilket resulterade till CRM-ansvariga på respektive företag. De 

utvalda företagens CRM-ansvarig kontaktades via telefon och sedan via ett 

kompletterande mailutskick för en mer personlig kontakt. 

 
3.6.2.2. INTERVJUNS APPARATUR OCH MATERIAL 

Den kvalitativa metoden utgjordes av en strukturerad intervju och var uppbyggt av 

tidigare teori. Frågorna krävde ett ramverk för att konkret ges möjlighet att jämföras 

med den kvantitativa delen, vilket ligger i grund för brukandet av den strukturerade 

intervjumallen. I övrigt ska den ge samtliga informanter lika möjlighet att svara ärligt 

och öppet på frågorna.  

 

För att frågorna skulle ha en hög tillförlitlighet till ämnet skapades en expertpanel på 

tre konsult- och verksamhetsutvecklare, inklusive författaren. De tre specialisterna 

som ingick i panelen har erfarenhet inom CRM i över 15 år, samt har bakgrund från 

både CRM som verksamhetsstrategi och informationsteknik. Intervjuformuläret 

utformades utefter de åtta byggstenar, som tidigare presenterats i det teoretiska 

avsnittet 3.2.1. The eight building blocks (s. 12), samt 2.2.2. Five Key Cross-
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Functional CRM Processes (s. 10). Syftet med att använda byggstenarna som struktur 

är för att modellen är väl etablerad, samt konstruerad av det marknadsledande 

företaget, inom IT-lösningar, Gartner Inc, och angriper ramverket CRM från olika 

strategiska synvinklar (gartner.com 2012-04-08). De fem nycklarna fungerar som ett 

vetenskapligt komplement till den annars tämligen företagsstrategiska inriktningen 

The eight building blocks. Detta har sin grund i att nycklarna bygger på en 

djupgående undersökning med flertalet involverade CRM-strateger. Under en 

tidsperiod av fyra veckor utvecklades intervjuformuläret med 40 frågor där varje fråga 

delades in i åtta kategorier: övergripande, vision och strategy, valued customer 

experience, organizational collaboration, processes, information, technology/metrics 

och övrigt. Dessa kategorier kartlägger vart företagen lägger CRM fokus, hur de 

arbetar med CRM, samt konstaterar om CRM är en prioriterad strategi. Av de totala 

40 frågorna bestod 15 av omfattande frågor och resterande är av strukturerad natur. 

Bilagan för intervjumallen återfinns i 8.2 Bilaga 2 Intervjumall (s. 74).     

 
3.6.2.3. INTERVJUNS PROCEDUR OCH DATAINSAMLING 

Det ska inledas med att fastslås att den kvalitativa intervjun hade en enhetlighet och 

precision i syfte för att varje informant skulle ha lika möjlighet till utförliga svar. 

Varje informant kontaktades utefter tidigare urval och tillfrågades via telefon att 

medverka i en kortare intervju angående CRM. Nästan samtliga tillfrågade personer 

var villiga att ställa upp, men det tidigare nämnda antalet åtta intervjuer degraderades 

till sex utförda intervjuer. Ytterligare information angående hur företagen kontaktades 

hänvisas till 3.7.3.3. enkätens procedur och datainsamling (s. 35), samt bortfall till 

3.8.1. avvikelser & bortfall (s. 37).  

 

Processen påbörjades med en muntlig presentation angående intervjuns uppbyggnad, 

samt intervjuns syfte. Den inledande instruktionen och frågeformuläret hade tidigare 

lämnats till informanten i skrift för att denne själv skulle ha chans att sätta sig in i hur 

intervjun skulle gå tillväga. Procedurbeskrivningen och intervjuunderlaget hade 

noggrant granskats av de tre tidigare nämnda panelmedlemmarna för ytterligare 

bekräftelse att den var legitim. Intervjun hade som mål att erhålla en enhetlig konstans 

där varje total intervju hade en tidsram på maximalt 60 minuter, men frågorna 

individuellt hade inget tidsmässigt ramverk. Varje fråga lästes upp separat samtidigt 

som vederbörande informant hade möjlighet att läsa frågorna parallellt. Författarens 
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roll i intervjun var att, till den grad det går, behålla sin närvaro opartisk och objektiv, 

men var vid fåtal tillfällen tvungen vid otydliga svar att ställa utfyllningsfrågor. Det 

ska påpekas att detta inte var ett försök till ytterligare information som förekom hos 

informant A men inte hos B, utan enbart en möjlighet för författaren att få in 

överensstämmande information vid varje intervjutillfälle. Frågornas kongruens var 

hög, men för att skapa en stämning som gav informanten möjligheten att svara fritt 

och öppet tilläts däremot följdfrågor, som under intervjun antecknades i syfte att ha 

till ytterligare intervjuer. Alla intervjuer registrerades genom inspelning för senare 

granskning, vilket i sin tur minimera chansen att missa information. Det ska nämnas 

att samtliga sex intervjuer utfördes över telefon på grund av att informanternas 

tidsmässiga scheman var den avgörande bokningsfaktorn.  

 

3.6.2.4. SAMMANSTÄLLNING INTERVJU 

INFORMANTER: 

 

 

Branscher: åtta stycken 

Företag: åtta stycken 

CRM-ansvariga: sex stycken (åtta tillfrågade) 

TIDSRAM:  40 till 60 minuter 

FRÅGOR:  

 

 

40 stycken 

• 15 omfattande frågor 

• 25 strukturerade frågor (Ja/Nej) 

ANNOTATION: 

 

 

Inspelning dator 

Inspelning mobiltelefon 

Skrift  

BORTFALL:  2 stycken 

 

3.7.3. ENKÄTSTUDIE 

3.7.3.1. ENKÄTURVAL 

Likt den kvalitativa metoden krävde den kvantitativa metoden en lika omfattande 

kunskapsnivå från respondenterna inom CRM, vilket la grunden för att populationen 

var svenska CRM-ansvariga. De åtta branscherna överensstämde med föregående 

ansats för enlighetens skull, samt uppkom på ett överensstämmande vis. Även i denna 

metod presenteras undersökningsdeltagarna i en tredelad process, (1)Branschurval, 

(2)Företagsurval och (3)Personalurval, men där Branschurval är ett duplikat på 

tidigare undersökningsmetod och kommer därmed inte presenteras ytterligare utan 

påbörjas vid (2)Företagsurval.  

Figur 3.1. 
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(2)Undersökningen hade som kravspecifikation, innan företagsurvalet påbörjats, att 

samtliga företag skulle vara rikstäckande, klassificeras som medelstora och stora 

företag enligt Europakommissionen, samt vara villiga att spendera tid på att besvara 

påståendena korrekt. Utifrån de tidigare presenterade branscherna valdes 100 

medelstora och stora företag ut för att representera den totala populationen. I avsikt att 

försäkra att samtliga branscher representerades i undersökningen valdes 12 respektive 

13 företag ut från vederbörlig bransch. Företagsurvalet skedde utifrån UC:s tidigare 

branschurval och klassifikationer, och valdes utefter ett obundet slumpmässigt urval 

via lottdragning. Även i den kvantitativa metoden presenteras inte företagens namn av 

överensstämmande anledning som i den kvalitativa metoden. Det ska påpekas att 

studien inte tar hänsyn till att branscherna är olika stora då urvalet är litet, och lägger 

större vikt på att samtliga utvalda branscher blir representerade. Motivet till att 

använda 100 företag är för att utav Sveriges 1 036 787 registrerade företag 2011-12-

02 var approximativt 60 procent tjänsteföretag som arbetade direkt med konsumenter 

(B2C), vilket gav en andel på 632 243 stycken företag. När branscherna som inte 

uppmärksammas i studien bortfallit återstod 405 014 stycken och då studien enbart 

avser medelstora och stora företag, vilket utgör 0,55 procent av Sveriges samtliga 

företag, återstod 2228 stycken företag klassade som medelstora och stora företag 

enligt SCB:s företagsregister (Ekonomifakta.se 2012-04-09). De 100 företag som 

representeras i denna studie utgör cirka fyra procent av de totala medelstora och stora 

företagen i Sverige. Denna uträkning utgår ifrån att samtliga medelstora och stora 

företag i Sverige har en CRM strategi vilket inte är en absolut sanning, utan enbart 

hälften av Sveriges storföretag satsade år 2007 på CRM. Det vill säga att siffran 2228 

halveras och blir 1114 stycken företag vilket gör att 100 företag denna studie tar 

hänsyn till utgör nio procent av Sveriges alla medelstora och stora företag (Gustafsson 

2007).    

 
(3)Det ska direkt understrykas att 100 företag, vilket utgör 100 CRM-ansvariga, är 

slutmålet och inte antalet tillfrågade. I linje med den kvalitativa metoden användes 

samma respondenter återigen till den kvantitativa delen, med resterande nyinkomna 

chefer för att möjliggöra en sammankoppling av de två metoderna.  
3.7.3.2. ENKÄTENS APPARATUR OCH MATERIAL 
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Den kvantitativa enkätmallen bygger på en sluten struktur och åsiktspåståenden kring 

CRM, där varje påstående besvarades utifrån en sex-gradig rangordningsskala. 

Påståendena besvaras jakande eller nekande utifrån kategorierna (1) instämmer inte 

alls, (2) instämmer inte, (3) instämmer delvis inte, (4) instämmer delvis, (5) 

instämmer, och (6) instämmer helt. Syftet med att ha en sex-gradig skala är för att 

undvika att respondenten placerar sig i mitten när den står och väger mellan två 

alternativ. Studien arbetar utifrån Haraldsens (1999) tes om att skalor bör ha mindre 

än sju men mer än fem valmöjligheter. Antalet påståenden uppgick till 24 stycken för 

att resultatet inte skulle förmå bli för stort och i avsikt att enkäten skulle ha möjlighet 

att utföras inom en tidsram av fem minuter (Haraldsen 1999). Anledningen till den 

utsatta tidsramen var på grund av att målgruppen CRM-ansvariga kunde vara utsatta 

för tidspress. Även i den kvantitativa ansatsen nyttjas enbart primärdata. 

 

För att enkätundersökningen skulle ha överensstämmande nivå av tillförlitlighet som 

den kvalitativa ansatsen nyttjades samma expertpanel återigen. Enkätmallen var även 

den utformad efter The eight building blocks och Five Key Cross-Functional CRM 

Processes, samt nyttjade samma kategoriska system som den kvalitativa metoden med 

följande begrepp: övergripande, vision och strategy, valued customer experience, 

organizational collaboration, processes, information, technology/metrics och övrigt. 

Den framstående skillnaden i apparatur mellan de två metoderna är att den 

kvantitativa ansatsen utformades i ett enkätverktyg vid namn Survey Monkey. 

Programmet är en sammansättning av två bolag, Zoomerang och Survey Monkey, 

som tillsammans har två miljoner användare, däribland: hp, LinkedIn, P&G och 

Nokia med flera. Verktyget fungerar likt hur en enkät utformas i en vanlig textfil, där 

påstående, kategori och rangordning bestäms. Denna mall företes med en privat länk 

som är kopplad till enkäten och är förbindelsen mellan enkät och respondent. 

Verktyget har fördelen att fungera som hjälpmedel vid sammanställning av det 

slutgiltiga resultatet. Det är i den kvantitativa metoden där den verkliga inblicken på 

hur företagen arbetar med CRM kom att visa sig. I kombination av byggstenarna, 

nycklarna och de åtta kategorierna skapades en karta där författaren enkelt kunde se 

vart företagen ägnade sin fokus och prioritet. Bilaga för enkätundersökningen 

återfinns i kapitel 8.3 Bilaga 3 Enkätundersökning med resultat (s. 76).    

 
3.7.3.3. ENKÄTENS PROCEDUR OCH DATAINSAMLING 
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Den betydande skillnaden mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden skiljde 

sig i utförandet. Första steget i den kvantitativa ansatsen, innan utskick, var att få 

tillgång till de ansvariga för CRM inom respektive utvalt företag. Som tidigare nämnt 

var företagen från de åtta skilda branscher slumpmässigt utsedda, vilket skapade en 

företagslista på 100 företag. Varje företag kontaktades via telefon och ombads ge ut 

namn, mail och telefonnummer, till den ansvarige för CRM och kundstrategi. 

Företagslistan fylldes med nummer till respektive chef och kontaktades från första 

företag till sista. Syftet med att kontakta de ansvariga innan utskick var för att skapa 

ett personlig band och radera främlingsavståndet, vilket i större utsträckning kunde ge 

ett högre deltagarantal och minska negligerande respondenter. En annan skillnad mot 

den kvalitativa ansatsen var att författaren inte kunde korrigera hur respondenterna 

uppfattade påståendena eller besvara ytterligare funderingar, vilket låg i grund för att 

enkäten var tvungen att vara noggrant utformad. Innan utskick granskade panelen 

enkätformuläret för att bekräfta innehållet, samt korrigerade mindre uppkomna 

felaktigheter. När respektive respondent tagits kontakt med via telefon vid första 

tillfället, oavsett svar eller ej, hade åtta CRM ansvariga besvarat enkäten, ytterligare 

tio personer hade sagt att de var villiga att besvara enkäten men ännu inte gjort det, 

och de resterande 82 var okontaktbara. De tio som sagt sig vara villiga att besvara 

enkäten fick då ett påminnelsemail och de ytterligare 82 personerna fortsatte att 

försöka nås på telefon. Processen fortsatte med telefonsamtal och påminnelsemail 

under 21 dagar, mellan 08.00 till 17.00, vilket i slutändan mynnade ut i ett svarsantal 

från 75 CRM ansvariga på några av Sveriges största företag. Mer information om 

bortfall hänvisas till avsnittet 3.8.1. Avvikelser & Bortfall (s. 37).  

 
3.7.3.4. SAMMANSTÄLLNING ENKÄT 

RESPONDENTER: 

 

 

Branscher: åtta stycken 

Företag: 100 stycken 

CRM-ansvariga: 100 stycken ! 75 svarande 

TIDSRAM:  5 minuter 

PÅSTÅENDEN:  

 

 

24 stycken 

• 20 frågor 

• Fyra faktafrågor 

ANNOTATION: Registrerat i systemet Survey Monkey  

BORTFALL:  25 stycken 

3.8. METODANALYS Figur 3.2. 
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Metoden och processen som nyttjats i studien har noggrant registrerats i en loggbok 

för att i minsta detalj förmå att beskriva samtliga händelser och val. Det resultat som 

genererats från intervju och enkätformuläret kommer presenteras som en sammansatt 

analys och slutsats. Syftet med att göra slutsatsen till ett sammanfogat resultat är för 

att på så vis möjliggöra att besvara hur stora och medelstora företag i Sverige inom 

B2C arbetar med CRM. Resultatet kommer som första steg analyseras med hänsyn till 

de tidigare nämnda The eight building blocks och Five Key Cross-Functional CRM 

Processes.  

 

3.8.1. AVVIKELSER & BORTFALL 

Utav det totala bortfallet på 25 respondenter var fem av dessa utav anledning att de 

inte ställer upp på undersökningar. Dessa fem förklarade att de fick för många 

förfrågningar och att de inte kunde besvara alla, vilket ligger i grund för att de avsatt 

sig allt besvarande av liknande studier. Tre av respondenterna var villiga att besvara 

enkäten efter ett telefonsamtal, men efter tre påminnelsemail och ändå inget svar gav 

författaren upp ytterligare kontaktförsök. De resterande 16 respondenter som inte 

besvarat enkäten var okontaktbara under den tidsperiod undersökningen ägde rum och 

kontaktades enbart med mailutskick men utan lyckat resultat. Då bortfallet låg på 25 

personer är detta en fjärdedel som inte besvarat enkäten vilket kan leda till en 

avvikelse i resultatet, men för att procentsatsen för respektive fråga ska förändras 

avsevärt krävs det väldiga avvikelser i svaren, gentemot de företag som besvarat 

enkäten.  Intervjustudien hade två bortfall vilket, enligt författaren, inte påverkar 

resultatet avsevärt då bortfallet ägde rum i de två minsta branscherna, samt att antalet 

på åtta intervjuer var en säkerhetsåtgärd i avsikt att få in tillräckligt med intervjuer, 

snarare än en absolut siffra.  

 

3.8.2. METODKRITIK 

Är antalet respondenter tillräckligt? Den använda metoden hade som mål att 

maximera djup och bredd. En djupgående förståelse kombinerat med generaliserbar 

fakta kunde tillsammans ge ett legitimt resultat. Antalet respondenter inom intervju- 

och enkätstudien är det som kan kritiseras och ifrågasättas. Antalet intervjuade företag 

uppgick till sex stycken, närapå en från respektive bransch, men vad påvisar att dessa 
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representerar majoriteten? En större studie skulle haft ett större antal respondenter, 

vilket i sin tur leder till att en större andel företag representeras i undersökningen.   

 

Är urvalet representativt? Ett stratifierat urval användes för att få alla branscher 

representerade och sedan en slumpmässig lottdragning, vilket gör att ingen 

bakomliggande fakta ligger som grund för de urval som skett, enbart slump. Däremot, 

med tanke på att respektive bransch stundtals representeras av samtliga storföretag, 

bör därför urvalet ses som legitimt.  

 

Definierar företagen begrepp på överensstämmande vis? När företagen besvarat 

enkätfrågor har en medveten acceptans funnits över att egna begreppstolkningar 

kunnat ske. I förhoppning om att olika tolkningar grundar sig från överensstämmande 

kärna, har enbart ett mindre arbete lagts på att ha förklarande avsnitt i enkäten. Det 

ska däremot påpekas att under intervjun har författaren ägnat tid åt att förklara de 

uttryck som nyttjats.  

 

Har samtliga respondenterna engagerat sig i samma utsträckning? Sannolikt har 

engagemanget från respondenterna varierat, vilket är svårt att undvika. Att dra 

slutsatsen att resultatet kunnat bli annorlunda vid samma inställning går inte och bör 

inte göras, men det tål att påpekas att mänskliga- och yttre faktorer påverkar svar. 

Exempelvis kan ett ogynnsamt humör eller en tyngre arbetsbörda vara anledning till 

ett varierat antal minuter respektive respondent är villig att lägga på frågeformuläret.  

 

Svarade respondenterna utifrån företagets arbetssätt? Intervjustudien stötte på 

problematik gällande att särskilja på den enskilde individens åsikter och hur företaget 

i verkligheten arbetar med CRM. När respondenterna kontaktades, oavsett till 

intervju- eller enkätstudie, tydliggjordes vikten av att de besvarade den utefter hur 

företaget arbetar och att de skulle bevara sin egen åsikt neutral.  

 

Var författarens kunskap tillräcklig? När en undersökning innefattar ett stort antal 

företag är det viktigt att ha en övergripande bild av samtliga verksamheter för att veta 

om de är legitima för studien. I ett fall saknades kunskap att företaget var uppdelat i 

olika bolag och arbetade med kundstrategier på olika vis.   
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4. EMPIRI 
 

Det mest omfattande avsnittet är det empiriska kapitlet där en presentation av den 

insamlade informationen, som intervju- och enkätstudien genererat, äger rum. 

Informationen presenteras utefter den ansats den blivit insamlad ifrån, i avsikt att 

erhålla en enkel kapitelstruktur. Kapitlet kommer inte analysera den information 

och fakta som samlats in, utan introducerar och tydliggör enbart resultatet.  

 

4.1. EMPIRISK INTRODUKTION 

Kapitlet kommer presentera studiens resultat utifrån två ansatser: Kvalitativ och 

Kvantitativ empiri. I det kvalitativa avsnittet kommer de åtta intervjuerna presenteras i 

en flytande text, men med byggstenarna som latent utgångspunkt. Likaså den 

kvantitativa delen presenteras i flytande text, men med kompletterande tabeller och 

utefter byggstenarnas rubriker: övergripande, vision/strategy, valued customer 

experience, organizational collaboration, processes, information, technology/metrics 

och övrigt. Dessa kategorier sammankopplar studiens resterande delar, då samtliga 

avsnitt bygger på överensstämmande ramverk: The eight building blocks.  

 

4.2. KVALITATIV EMPIRI 

Den kvalitativa empirin presenteras individuellt, men utan presentation av 

företagsnamn då studien är anonym. Intervjuerna är inte introducerade utefter vilken 

ordning de ägt rum, utan enbart genom slump för att inte resultatet ska kunna härledas 

tillbaka till informanten. Intervjuerna är uppdelade i sex dolda områden, som nämndes 

i introduktionen, och presenteras i flytande text utan tabeller och figurer.  

 

 4.2.1. INTERVJU 1 

Första intervjun präglades utav en övergripande bild om att CRM är en strategi för att 

skapa kundrelationer och lojalitet. Informanten menar att det som gör CRM unikt är 

att kundstrategin stöttas av ett system för kundinformation som kan genera en ökad 

lojalitet. Företaget arbetar idag med produkter utifrån de anställdas kunskap, men 

kompletterande av kundens krav, och har arbetat med CRM som system i 15 år, då 

första systemet implementerades.  
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Det ska inledningsvis nämnas att informanten, som är CRM-coordinator, underströk 

att respektive produkt har en egen omfattande vision som är byggd inifrån-ut, från 

företagets kunskap och kompetens. Informanten menar att företaget är produktstyrt 

och att de kärnvärden som framtagits bygger på att det finns produkter att sälja. Det är 

väsentligt, enligt informanten, att de strategier företaget nyttjar bygger på de utvalda 

kärnvärdena, för att kontinuerligt ha möjlighet att fokusera på lämpligaste områdena. 

Företagets förankrade och gemensamma kundstrategi kunde delas in i 

försäljning/marknad och service. CRM-implementeringen har ägt rum på två skilda 

håll, vilket genererat att det mest frekventa arbetet idag går ut på att försöka förena 

försäljning och service till ett gemensamt system. Informanten menar att det är 

grundläggande att inte betrakta alla kunder som jämbördiga, utan att finna de unika 

behoven, och påpekar att ett gemensamt system kommer att förenkla detta. Företaget 

fokuserar i större utsträckning på att förvärva nya kunder än att behålla och utveckla 

redan existerande kunder.  

 

Informanten menar att kundens åsikt är det mest väsentliga och det är grundläggande 

att agera på feedback, men påpekade även att det är en balansgång. Kunder kan 

uppleva missnöje med för mycket kundundersökningar. Det är vitalt att information 

tas in med en vilja från kunden och inte på bekostnad av kunden. Informanten betonar 

att det är ett kontinuerligt arbete som krävs för att nå kundernas behov och utefter de 

produkter som produceras delas kunder in i olika kundgrupper. Informanten menar att 

en värdefull och uppskattad kundupplevelse kräver att processen introduktion till 

slutförsäljning alltid genererar ett mervärde, samt att en stark uppföljning nyttjas, men 

detta poängterar informanten att företaget brister på.  

 

Informanten beskriver hur företagets samtliga led har vetskap om och förstår den 

utarbetade kundstrategin, men att hela organisationen inte har som mål att arbeta mot 

kunden. Marknadsavdelningen ansvarar för kund, medan andra avdelningar utgår från 

försäljningssiffror, snarare än kundens behov. Inom företaget finns en uttalad CRM-

avdelning, men informanten menar att den är under utveckling och har förhoppningar 

om en expandering. Informanten poängterar att CRM ses som en strategi som 

understödjs av ett informationssystem. Inom företaget finns likaså tydliga definierade 

kundprocesser där säljprocessen är den mest väsentliga. Processen är uppbyggd för att 

säljarna ska agera enhetligt och i en bestämd utprövad ordning. Varje process har en 
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egen processägare för att ständigt förändra och förbättra förloppen. Informanten 

utvecklar ytterligare och påpekar att de inte undersöker vilka processer kunden 

värdesätter, utan företaget antar sig veta vad kunden värderar. Företagets första 

kontakt med kunden sker antingen direkt hos återförsäljare eller vid olika aktiviteter, 

men den uppföljande kontakten sker genom flertalet andra kanaler. Systemen bygger 

på att försäljaren lagrar kundfakta utefter demografisk, geografisk, socioekonomisk 

och psykografisk information. Informationen används för att dela in kunderna i 

flertalet mer djupgående segment, där beteende och agerande är betydande 

grundbegrepp. För att kunna mäta de målsättningar företaget erhåller beräknas 

kontinuerligt begrepp som lönsamhet, kundtillfredsställelse och lojalitet. Företaget 

arbetar med mätetal utifrån en egen utformad indexskala där sälj och service tas i 

beaktande. Denna kundaktivitet mäts löpande under flera år, men informanten 

påpekar att det varit mer påtagligt under de två senaste åren.  

 

CRM är ett prioriterat område, men den är inte och kommer inte att vara överordnat 

volym och produktförsäljning. Samtliga delar hänger ihop och informanten menar att 

kunden inte ser ett företag i olika avdelningar, därför är det betydelsefullt att ha en 

stabil strategi och god kommunikation.  

 

4.2.2. INTERVJU 2 

Den andra intervjun utgick ifrån ett företag som arbetar mot en definition att CRM 

inte enbart får ses som ett tekniskt system eller en marknadsföringsstrategi, utan ska 

bemötas som en övergripande affärsfilosofi och fungera som ledningsfråga. Det är 

grundläggande att bygga upp en strategi och utifrån den implementera ett system. 

Informanten menar att CRM som begrepp kan uppfattas svårdefinierat, men att ett bra 

förklarande ord är kundutveckling. Idag har företaget arbetat med CRM, på en 

strategisk nivå, i ett år, men längre tid utifrån en teknisk synvinkel.  

 

Informanten, som är CRM-ansvarig, menar att företaget till viss del byggt sin strategi 

utifrån-in, men då CRM:s ännu inte konstruerats när visionen grundades, krävs 

ytterligare arbete för att komplettera ut-in filosofin. Innan beslutsfattande ställer 

företaget frågan: hur påverkar framtida förändringar kundnyttan, samt kundernas 

behov. Informanten tillägger dock att det är essentiellt att förstå att kunden inte alltid 
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har fullständig information. Det då är upp till företaget att ge kunden verktyg för 

beslutsfattande, vilket betyder att företaget måste anta vad kunden behöver och arbeta 

inifrån-ut. Informanten påpekar att en CRM-strategi kräver individnivå och inte en 

övergripande kundbild. Därför arbetar företaget med att support- och 

serviceavdelning, konstant ska ha uppföljning med kunden, där de lyssnar på hur 

kunden upplever produkter och tjänster. Informanten tillägger att kundservice är 

dagens enda riktiga konkurrensmedel och utefter feedback utvecklar de företaget, 

samt de produkter som produceras. Informanten berättar även hur de arbetar med 

kunderna, även kallat Customer Involvement Management (CIM), där de utvecklar en 

ny produkt/tjänst som uteslutande är konstruerad utifrån kunderna åsikter. 

 

Informanten beskriver hur samtliga i organisationen känner till och förstår företagets 

utarbetade CRM-strategi. Informanten fortsätter med att förklara att de presenterar 

strategin i led, där CRM-ansvarige presenterar för avdelningscheferna och de 

presenterar vidare till de anställda. Företaget arbetar med CRM som två delar, strategi 

och analys, vilket kontinuerligt sammanfogas och fungerar parallellt med varandra. 

Företaget har definierat ett antal kundprocesser, men informanten påpekar att en 

process aldrig är statisk. Det är väsentligt att förändra processerna utefter vad kunden 

finner intressant och för att kunna göra det krävs det att varje process har en egen 

processägare med uppgift att förändra och förbättra.  

 

Informationen som lagras om kunderna är allt som kan uttryckas kunskap. Företaget 

nyttjar kampanj- och analyshanteringsverktyg för att analyser kunden, men även av en 

scoringmodell för att se kundens lojalitet. Informationen hjälper företaget att förstå 

kundbeteenden, situationsbeteenden eller i vilken fas en kund är i kundlivscykeln. 

Företaget har även en kundpanel på 1000 kunder som uttrycker för- och nackdelar 

med företagets utvecklingar, samt förändringar.  

 

Företaget arbetar med Recency Frequency Monetary (RFM) för att mäta 

engagemanget, samt Customer Lifetime Value (CLV) som mäter det värde eller vinst 

en relation ger under hela relationens livstid. Informanten menar att CRM är som 

mest centralt på ledningsnivå. Detta beror på att om det översta toppskiktet nyttjar 

synsättet, finns det stor möjlighet att den resterande delen av företaget anammar 

tillvägagångssättet.  



! 43 

4.2.3. INTERVJU 3 

Den tredje intervjun hade en syn på CRM som ett samordnat system. Tanken är att 

synkronisera kunduppgifter mellan företagets samtliga delar för att, citerat från 

informanten, inte sända ut budskapet ”Dear generic customer…”. Företaget har 

enbart arbetat med CRM under ett fåtal månader, men utvecklas konstant.  

 

Det ska inledas med att framhålla att företagets samtliga idéer och visioner bygger på 

ett utifrån-in perspektiv. Företaget arbetar utifrån hur marknaden är sammansatt, samt 

kundens behov, med undantag på hur de tekniska lösningarna ska utvecklas.  

Informanten menar att företaget utgår från tre definierade nyckelord: strong, fare och 

human. Det är betydande att stora företag inte ses som övermäktiga, utan att istället 

försöka generera goda kundrelationer som bedrivs rättvist och mänskligt. I avsikt att 

få kunden att anamma den mänskliga bilden arbetar de med en övergripande vision, 

med innehållande värderingar och beteenden. Informanten beskriver hur de tydligt har 

en koppling mellan vision och strategi, samt att de arbetar för att bygga det hållbara 

samhället. Detta kräver kundens förtroende och därför försöker företaget nå ut till den 

enskilda individen. Informanten påpekar likväl att kortsiktiga ekonomiska mål tyvärr 

har en tendens att anses mer centrala i beslutsfattandet, men understryker att mjuka 

värden genererar samma, om än mer djupgående, värden under en längre tid. 

Informanten beskriver att företaget arbetar med Net Promotor Score (NPS), där 

lojalitet utefter kundrelationer mäts, och gör att företaget kan se vilka kunder som är 

ambassadörer.  

 

För att upprätthålla en god och långsiktig kundrelation menar informanten att det mest 

väsentliga verktyget är feedback från kunderna. De arbetar med att differentiera sig 

gentemot konkurrenten, i avsikt att kunna generera ett högt värde för kunden. Fokus 

ligger ständigt på att generera goda kundupplevelser och skilja sig positivt gentemot 

konkurrenten. Samtliga anställda är bekanta med företagets utarbetade kundstrategi, 

men informanten menar att engagemanget varierar. Informanten roll är att öka 

engagemanget för fokus på kundens behov i alla led. Idéen sprids, med hjälp av 

ansvariga som respondenten koordinerar, från ledningsgrupperna till företagets 

samtliga delar.  
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Företaget arbetar utifrån flertalet kundprocesser där klagomålsprocessen är en 

väsentlig del i utvecklingsarbetet. Informanten förklarar att kundens feedback 

implementeras i kvalitetssystemet och når de ansvariga på respektive träffad 

avdelning. Informanten menar att öppenhet leder till framgång och det är essentiellt 

att denna information kan nås av samtliga anställda. Varje process har processägare 

och processansvarig som utvecklar och förbättrar förloppen. Företaget samlar in 

information på flertal sätt, som försäljarna implementerar i CRM-systemet. 

Kundinformationen samlas in kontinuerligt varje dag, men informanten påpekar att 

mer omfattande undersökningar enbart utförs en gång om året. Informationen som 

insamlas nyttjas för att utveckla den personliga kontakten, processerna, produkterna, 

kundsupporten och skapa ett mer individuellt reklambudskap.   

 

Företaget arbetar kontinuerligt med uppföljning och mätning, men arbetar enbart med 

CRM som ett kompletterande tekniskt system, snarare än en fulländad strategi. 

Informanten menar att deras NPS-mått på rekommendationsbenägenhet, mäter både 

lojalitet och kundtillfredsställelse.  

 

4.2.4. INTERVJU 4 

Intervjun formades utefter en CRM-strategi som utgår ifrån kunden i företagets 

samtliga delar. Informanten menar att CRM handlar om företagskultur och att det är 

angeläget att den kulturen förändras utefter kundernas behov och åsikter. Företaget är 

under utveckling och CRM-implementeringen har precis påbörjats.  

 

Informanten talar om att företagets gemensamma och förankrade kundstrategi är 

nyligen utformad och arbetet har uppnått styrelsenivå. Företaget har utformat strategin 

underifrån där flertalet anställda arbetat i workshops för att utveckla verksamhetens 

vision och existensberättigande. Den utarbetade kundstrategin är väl omfattande, men 

informanten menar att vikten ligger i att realisera. Företagets mål är att få kunden att 

se dem som trovärdiga, relevanta och med konstant kvalitetstänkande. Informanten 

påpekar att arbetet inifrån-ut, från de anställdas kompetens, kommer till en början 

prägla utvecklingsarbetet. Företaget arbetar utefter fem kundsegment som de 

utvecklat utifrån kundinformation och med förhoppningar att dessa ska ligga i grund 

för ett senare utifrån-in tillvägagångssätt. Informanten påpekar att kopplingen mellan 
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vision och CRM-strategi är tydlig och för första gången kan orden kund och lojalitet 

läsas i företagets målsättningar, men att det är essentiellt att våga se kunder som olika 

värda. Informanten förklarar ”En person som går in på Facebook utan att vara aktiv – 

vad gör han eller hon? Jo, den läser andras aktiviteter. De som är aktiva på 

Facebook är ungefär tio procent och det är de som är Facebooks nyckelkunder. Utan 

dem försvinner även resten”. Företaget arbetar mot att agera utefter kundernas behov 

och har försökt bygga en positiv kundupplevelse, men informanten menar att 

svårigheten är att bibehålla den. Företaget arbetar i avsikt att överträffa kundernas 

förväntningar och har utvecklat en kundservice med mål att lösa missnöjen 

omedelbart. Informanten menar att företagets mest betydande informationskälla är 

kundernas feedback och angav flertalet exempel där de utvecklats utefter kundernas 

respons.  

 

Informanten förklarar att företaget kan delas in i två delar, vilket dock inte kan 

presenteras i studien. Ena delen har ett förankrat kundtänkande, medan den andra 

delen kräver ett större missioneringsarbete. Företaget arbetar i avsikt att få samtliga 

att engagera sig i kundaktiviteten och arbetar utifrån ett tvärfunktionellt CRM-forum. 

Informanten uttrycker att teknik är bra, men inte om tekniken kommer ensam. 

Tekniken kan innehålla och presentera rätt information, vid rätt plats, till rätt kund, 

men utan en human strategi kan företaget aldrig utvecklas. Företaget har definierat ett 

antal kundprocesser där produkt- och kundlivscykeln är två av dem. Informanten 

förklarar att de utformat ett eget system för att följa en kunds relation till företag, från 

ny kund till avslut/fortsättning. Varje process har processägare, oavsett om det är 

försäljningsprocesser eller kundserviceprocesser, som ständigt förbättrar och 

utvecklar. Informanten uttrycker sitt mål med att möjliggöra individbaserade 

produkter utefter den information som tas in och framkalla en jag-känsla. Informanten 

fortsätter med att förklara att företaget arbetar med informationsinsamling varje 

kvartal och utifrån informationen bygger de upp kundsegment.  

 

Företagets uppföljning går ut på att mäta lojaliteten hos kunderna, samt deras 

benägenhet att vilja rekommendera. Informanten anser att CRM handlar om företagets 

kultur kopplat till ärlighet mot kund. Det är centralt att varje del av företaget arbetar 

mot ett gemensamt mål, som är kundens behov. För att kunna göra detta krävs en 
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ärlighet och informanten uttrycker sig ”det man inte gör mot sin bästa kompis, det gör 

man inte mot sin bästa kund”.  

 

4.2.5. INTERVJU 5 

Intervju nummer fem hade ett synsätt på CRM som ett verktyg för att fånga och öka 

kundens engagemang. CRM är en strategi som kompletteras av kundsystem vilket de 

idag arbetat med i fyra år. 

 

Informanten förtydligar att CRM inte är överordnad försäljning men på samma nivå, 

vilket är en effekt av branschutformningen. Produkterna är inget kunden har ett högt 

engagemang för, vilket genererar att det inte krävs ett frekvent underhåll. Fördenskull 

fokuserar företaget mer på att få in nya kunder, snarare än att utveckla kunder. 

Företagets mål är att ha branschens mest nöjda kunder med produkter av högst värde. 

För att nå dit arbetar de strategiskt med kommunikation i alla led, från ledningsnivå ut 

till företagets samtliga delar, men informanten påpekar att kundstrategin är under 

utveckling. Företaget bygger sin strategi och vision utifrån-in – utefter vad kunderna 

anser och lägger till den egna kompetensen i efterhand. När det syftar till produkt- och 

tjänsteutveckling arbetar företaget inifrån-ut och informanten menar att CRM är en 

strategi för att upplysa kunderna vad de vill ha.  

 

För att lyckas upprätthålla en positiv och långsiktig kundrelation arbetar företaget 

med ett kundtänkande genom hela organisationen. De har implementerat 

kvalitetsansvariga på ledningsnivå, som tar del av olika kundundersökningar, i avsikt 

att veta var företaget behöver utvecklas, samt vad som utgör mest kundvärde. 

Informanten beskriver att deras kundsupport tar emot klagomål och lagrar statistik 

över varför missnöje sker, och informanten fortsätter med att understryka att det är 

betydande att överträffa kundens förväntningar. Däremot implementeras inte 

informationen i ett CRM system utan i andra kundsystem. Företagets kundstrategi är 

inget som är väl informerat i företaget, men de arbetar med ett betydande internt 

marknadsföringsprojekt för att utvecklas inom området.  

 

Företaget har definierat flertalet kundprocesser och menar att hela organisationen är 

processtyrt. Detta för att kunna spåra, föra vidare, utveckla och analysera all 
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information som tas emot. Mestadels har processerna processägarna för att kunna 

utveckla förloppen, men informanten beskriver att en process kunderna är minst nöjda 

med behöver nödvändigtvis inte vara den process de vill förbättra mest. Företaget 

arbetar utefter fem-topp problem som påverkar kundupplevelsen, där kampanjer som 

inte genererar vinst eller ett värde tas bort. För att veta vad kunden anser är viktigt 

arbetar företaget med att samla information genom kundservice, telemarketing, e-post 

och personlig kontakt. De utför två stora kundundersökningar per år, men arbetar 

frekvent med KPI-undersökningar varje månad. Informationen som lagras är inte 

sociodemografiskt utan kundfakta. Informationen nyttjas för att kunna utveckla, 

kommunicera förbättringar och skapa ett högre värde. Företaget utför även 

uppföljningar på kunden där de mäter KPI-tal och informanten menar att 

informationen som samlas in utvecklar produktsegmenten. CRM är prioriterat och 

genomsyrar företaget, men på olika nivåer beroende på avdelning.  

 

4.2.6. INTERVJU 6 

Den sista intervjun kännetecknades av att se CRM som ett stort och betydande 

begrepp, samt är mer än enbart datainsamling och kundklubbar. Det är ett 

lojalitetsprogram som är till för att upprätta en kunddialog, samt få företaget att 

behandla kunden individuellt. Företaget har idag arbetat med strategin i över ett år.  

 

Informanten informerade att företaget arbetar i avsikt att tänka ut-in och fokuserar på 

att ta del av kundens åsikter före dem fattar beslut. Kundstrategin är överordnat de 

andra strategierna och företaget försöker implementera den genom hela 

organisationen. Tillsammans med en utarbetad vision och strategi försöker de 

utveckla det personliga kundbemötandet. Informanten menar att det finns en tydlig 

koppling mellan affärsidé och strategi vilket gör det enklare att nå kunden på ett 

personligt plan.  

 

Företaget har hundratals kundevents varje år där de samlar in kundinformation. De 

ställer sig frågan: vad har fungerat respektive inte fungerat, och hur ska vi anpassas 

utefter det. En väsentlig del för ett fungerande CRM är att arbeta utefter kundernas 

feedback och de arbetar kontinuerligt för att utveckla varje kundmöte. Informanten 

menar att företaget måste arbeta med att förmedla kundstrategin, men att de vid fyra 
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tillfällen varje år har stora chefsträffar där varje ansvarig har i uppgift att föra vidare 

den information som diskuterats. De arbetar även med att visa anställda andra 

anställda som utför något bra och utvecklar processer utifrån det. De arbetar i avsikt 

att samtliga ska känna av kundens behov, men den avdelning som arbetar mest med 

kunden är marknadsavdelningen. Informanten berättar att de har en CRM-avdelning, 

men att det är viktigt att den är parallell med de resterande avdelningarna. 

 

Företaget har flertalet definierade kundprocesser, inom försäljning och kundsupport, 

där varje process ansvaras av anställda, vars syfte är att utveckla och förbättra. 

Informanten förklarar däremot att de inte arbetar med att ta reda på vilka processer 

som tillför mest, respektive minst, värde. För att få in information från kunden nyttjar 

de trackingundersökningar som sker via telefon. De lagrar ständigt information från 

kundkontakt och genom klubbkort, där information som köphistorik, kundinformation 

och demografiska fakta insamlas. Informationen genererar sedan segmentgrupper och 

målet är att skapa en mer personlig kontakt med kunden, ”en man är inte bara en 

man, utan så mycket mer” enligt informanten. De arbetar med att se det unika i varje 

kund och vill skilja på olika nivåer av lojalitet. Informanten understryker att CRM är 

en prioriterad strategi som företaget ständigt utvecklar. 

 

4.3. KVANTITATIV EMPIRI  

Det kvantitativa resultatet presenteras i löpande text med tilläggande tabeller. 

Författaren anser att med övergripande tabeller kan resultatet tydliggöras ytterligare 

och läsaren kan enkelt förstå det resultat som sedan analyseras i nästkommande 

kapitel. Det ska påpekas att de frivilliga kommentarerna som lämnats i enkäten inte 

kommer presenteras i empirin, detta på grund av att kommentarerna inte kan 

redogöras utan tillkommande tolkning. Rangordningen är uppdelat i ett till sex, där 

(1) representerar instämmer inte alls, (2) instämmer inte, (3) instämmer delvis inte, (4) 

instämmer delvis, (5) instämmer, och (6) representerar instämmer helt. Det totala 

enkätresultatet kan skådas i 8.3. Bilaga 3 Enkätundersökning med resultat (s. 76).  

 

4.3.1. ÖVERGRIPANDE 

Den inledande frågan i enkäten, som besvarades av respondenterna, var vilken 

bransch de representerade. Detta på grund av att författaren ska ha möjlighet att 
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överskåda att samtliga branscher blivit företrädda i studien och för att kunna granska 

vart bortfallet på de 25 företagen ägt rum. Samtliga deltagande företag i studien 

besvarade frågan och nedan, i tabell 4.1. visas branschandelarna i procent och antal:  
Bransch: Procent Antal svar 

Bank/Finans 13,3 % 10 

Försäkring/Pension 14,6 % 11 

Detaljhandeln 17,3 % 13 

Telecom 12 % 9 

Resor 12 % 9 

Energi 10,6 % 8 

Media 13,3 % 10 

Bensin 6,6 % 5 

Total: 100 % 75 

 

4.3.2. VISION & STRATEGI 

Det inledande strategiska påståendet var huruvida företagen arbetar med en 

gemensam och förankrad kundstrategi, som beskriver hur företaget utvecklar sin 

kundbas, och som är överordnad sälj- marknad- och servicestrategierna. Syftet med 

påståendet var att se om företagens kundstrategi är överordnad andra strategier. En 

svag majoritet av respondenterna gav svar att de delvis inte instämmer (3) med 

påståendet, vilket utgjorde 29,3 procent. Den negativa inställningen, valen (1) till (3) 

utgjordes av 57,3 procent, vilket visar på mer än hälften av de tillfrågade 

överensstämde med majoriteten. Nästföljande påstående, företaget utvecklar och 

arbetar med att skapa nya produkter/tjänster, som utgår från ett produktperspektiv, 

snarare än analyserade kundbehov, var en omvänd fråga, då CRM motsätter ett 

arbete utifrån produktperspektivet. Det var påtagligt att ingen av respondenterna 

instämde helt (6) med produktperspektivet, och flertalet svarade att de inte instämmer 

(2) vilket var till fördel för kundperspektivet. Det ska däremot påpekas att enbart tolv 

procent av respondenterna var fullständigt motstridiga till produktperspektivet (6). 

Nedan presenteras ett fullständigt resultat av påståendet i tabell 4.2:  
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

12,0 % 

       (9) 

28,0 % 

(21) 

26,7 % 

(20) 

25,3 % 

(19) 

8,0 % 

(6) 

0,0 % 

 (0) 

 2,89 75/6 

 

Företagen arbetar med en tydlig koppling mellan vision och strategi då över 60 

procent var av instämmande karaktär, (4) till (6), även om majoriteten svarade att de 

delvis inte instämmer (3). Strategin bygger sedan vidare på påståendet företaget 

Tabell 4.1. 

Tabell 4.1. 
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arbetar operativt utifrån kundstrategin med att förvärva, utveckla och behålla 

värdefulla kunder. Begreppet värdefulla kunder används i påståendet då CRM både 

handlar om att finna rätt kunder för rätt ändamål, men även att undvika kunder som 

inte överensstämmer med den slutgiltiga visionen. Respondenterna angav höga 

värden, vilket resulterade i ett högt medelvärde på 4,03 procent, och över 60 procent 

var av instämmande karaktär till påståendet, vilket motsvarar val (4) till (6). För att se 

vart företagen ägnar fokus ställdes följdfrågan: i vilken grad arbetar ni med följande 

aktiviteter: Förvärva, utveckla och behålla kunder. För att tydligt möjliggöra ett 

överskådligt resultat visas en sammanställd tabell 4.3. nedan: 
 Låg fokus Mellan fokus Hög fokus Antal svar 

Förvärva kunder 6,8 % (5) 23,0 % (17) 70,3 % (52) 74 

Utveckla kunder 2,7 % (2) 43,2 % (32) 54,1 % (40) 74 

Behålla kunder 9,6 % (7) 35,6 % (26) 54,8 % (40) 73 

 

En tydlig trend visar på att majoriteten av respondenterna anser att det är mest 

väsentliga att fokusera på att förärva kunder. Det två övriga, utveckla kunder och 

behålla kunder, fick även de höga resultat då båda erhöll över 50 procent av rösterna 

på hög fokus. Något som inte uppges i tabellen är att av samtliga 75 svarande 

respondenter, ansåg enbart en femtedel ägna hög fokus på alla områden, vilket 

motsvarar 16 företag.  

 

4.3.3. VALUED CUSTOMER EXPERIENCE 

I enkätavsnittet kundupplevelser fick respondenterna besvara två frågor med 

kundmötet som karaktär. Syftet med första påståendet var att se till vilken 

utsträckning företagen har en strategi för att möjliggöra en framgångsrik 

kundupplevelse och en långsiktig kundrelation, där företaget kontinuerligt samlar in 

och agerar på feedback från varje kundmöte. Huvudparten av respondenterna 

instämmer delvis inte (3) med påståendet, men enkättesen var av delad mening och i 

princip hälften var inriktad åt instämmande respektive oinstämmande ståndpunkt. 

Nästa påstående hade i uppgift att precisera huruvida företaget har definierat ett antal 

processer för att i varje kundmöte kunna utgå ifrån och anpassa sig till kundens 

behov. Majoriteten av de som besvarat frågan instämde delvis (4) med tesen, vilket 

motsvarade 32 procent, och totalt var likaså fler företag mer inriktade på att 

överensstämma med påståendet.   

 

Tabell 4.3. 
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4.3.4. ORGANIZATIONAL COLLABORATION 

I avsnittet internt samarbete ställdes inledande frågan om företagets kundstrategi är 

något samtliga i företaget är medvetna om, samt om det används som ett verktyg i 

organisationen? Omkring 60 procent av respondenterna, svarade val (1) till (3), och 

menade att kundstrategin inte fungerar som ett genomsyrat verktyg. Däremot anser 

mer än hälften av respondenterna, val (4) till (6), i nästföljande påstående, att de är 

företag med en förändringsbenägen företagskultur och förändrar organisationens 

struktur, incitament och kompetens etc. för att nå en önskad kundutveckling. En notis 

är att ett medelbetyg på 3,45 visar på att påståendet är av delad karaktär i tabell 4.4:  
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

2,7 % 

       (2) 

26,7 % 

(20) 

21,3 % 

(16) 

28,0 % 

(21) 

14,7 % 

(11) 

6,7 % 

 (5) 

 3,45 75/4 

 

Huruvida företagen har centraliserat en avdelning som arbetar med kundstrategi, 

kundanalyser och kampanjer etc. samt som ansvarar för CRM och kundutveckling var 

29,3 procent fullständigt instämmande (6) till påståendet, och en hög majoritet på 

över 70 procent, (4) till (6), anser sig redan inneha eller utvecklar en central CRM-

avdelning.  

 

4.3.5. PROCESSES 

Kopplat till föregående fråga har processavsnittet i avsikt att se om företaget har 

definierat kundprocesserna och 

utsett processansvariga som 

arbetar med att kontinuerligt 

förbättra dessa processer. Över 

30 procent svarade att de delvis 

instämmer (4) med påståendet, 

men totalt var åsikterna allmänna. 

Resultatet blev dock annorlunda 

när processer preciserades till 

hantering av missnöjda kunder 

och de föregående 30 procenten 

befanns nu på alternativet 

instämmer (5). När process-

Tabell 4.4. 

Diagram 4.1. 
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påståendet behandlade befintliga kundundersökningar var resultatet entydigt. I 

diagram 4.1 presenteras ett fullständigt resultat av påståendet: Företaget har en 

process där de kontinuerligt genomför kundundersökningar.  

 

4.3.6. INFORMATION 

Detta avsnitt fokuserar på hur företagen nyttjar kundinformation och första påståendet 

var: som grund för att utveckla vision och strategier utgår företaget från 

kundanalyser och kundinformation som finns i de egna systemen, tillsammans med 

extern information. Flertalet företag var av instämmande natur till påståendet, (4) till 

(6), vilket motsvarade 68 procent, och ingen av respondenterna var fullständigt 

motstridiga till tesen (1). För att få kunskap om till vilken grad företag nyttjar 

datalager ställdes tesen: företaget har ett centralt kunddatalager (Data Warehouse) 

där man löpande samlar och lagrar information från flera källor. Majoriteten av 

respondenterna instämde helt (6) med påståendet, vilket motsvarade 29,7 procent och 

kan ses i tabell 4.5.  
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

9,5 % 

       (7) 

1,4 % 

(1) 

14,9 % 

(11) 

18,9 % 

(14) 

25,7 % 

(19) 

29,7 % 

 (22) 

 4,39 74/4 

 

4.3.7. TECHNOLOGY & METRICS 

Tidigare i studien har mätsystem poängterats grundläggande för att CRM ska kunna 

funktionera. Tesen, företaget har implementerat ett mätsystem för att kunna följa upp 

kundutveckling och kundlönsamhet, som en del av organisationen total 

verksamhetsstyrning, har som syfte att se till vilken grad ett företag mäter nyckeltal. 

Respondenterna var tvetydiga och ungefär hälften, 47,9 procent, anser sig inneha 

mätsystem för föregående förklarade syfte, (4) till (6). Efterföljande fråga löd: de mått 

och KPI:er som används för kundutveckling, samt de resultat som uppkommit, 

uppdateras per automatik och kontinuerligt. Respondenterna besvarade påståendet på 

ett överensstämmande vis som föregående tes och vederbörlig inriktning, instämmer 

respektive instämmer inte, fick halvparten av rösterna.  

 

 4.3.8. ÖVRIGT 

Tidigare nämnt i det inledande kapitlet var att flertalet företag ser CRM som enbart ett 

tekniskt system. För att få reda på hur svenska storföretag ser på frågan ställdes 

Tabell 4.5. 
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påståendet, organisationen arbetar med CRM som en företagsövergripande strategi 

snarare än som en teknisk lösning. Huvudparten av respondenterna svara att de delvis 

inte instämmer (3) med CRM som en övergripande strategi och detta klargjordes då 

hälften, val (1) till (3), överensstämde med majoriteten vilket motsvarade 47,3 

procent. Detta kan ses i diagram 4.2.  

 

Nästa påstående, Customer 

Relationship Management (CRM) 

finns som en integrerad process 

mellan företagets olika funktionella 

ochoperativa enheter, hade som 

syfte att se om företagen anpassar 

sitt CRM-arbete utefter egen 

strategi, men merparten 24,3 

procent, instämde inte (2) med 

påståendet. Majoriteten av de som 

besvarade frågan, omkring 60 

procent, var mer inriktade mot att 

motsäga tesen än att instämma med 

den. Enligt företagen är CRM likväl en befrämjad strategi då 24,3 procent (5), 

respektive 21,6 procent (6) svarade att CRM är prioriterat inom företaget. Enbart 2,7 

procent av de tillfrågade var fullständigt oöverensstämmande (1) med tesen.  

 

För att specifikt möjliggöra extra kunskap om var företagen lägger utvecklingsfokus 

ställdes ytterligare två tilläggsfrågor. Den första frågan var: planerar företaget att 

utföra något projekt/förändringsarbete inom CRM den närmaste tiden? Syftet var att 

se om de val respondenterna gjort kommer förändras med tiden. Enbart 8,5 procent av 

respondenterna hade inga framtida planer på att utveckla eller förändra någonting 

inom CRM, medan resterande 91,5 procenten kommer att utföra någon form av arbete 

under de nästkommande tre till tolv månaderna. I tabell 4.6. presenteras en 

övergripande bild av sammanlagda resultatet: 
Val: Svarsprocent Antal svar 

Ja, inom 3 månader 49,3 % 35 

Ja, inom 6 månader 16,9 % 12 

Diagram 4.2. 
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Ja, inom 12 månader 25,4 % 18 

Nej, inga planer 8,5 % 8 

För att kunna överskåda vilken typ av förändring företagen fokuserar på ställdes även 

följdfrågan: Inom vilka områden? Nio alternativ angavs vilket kompletterades med en 

övrigkategori där respondenterna själva kunde tillägga valmöjligheter. Det tre mest 

frekventa förändringsarbetena respondenterna framröstade var förbättra kundanalys 

och segmentering 79,4 procent, ökad lojalitet 61,9 procent och förbättra analys. Och 

rapportmöjligheter 55,6 procent. Det totala resultatet presenteras i tabell 4.7. och det 

ska understrykas att frågeställningen var en flervalsfråga.  
Områden: Svarsprocent Antal svar 

Förbättra kundanalys och segmentering 79,4 % 50 

Ökad lojalitet 61,9 % 39 

Förbättra analys- och rapportmöjligheter 55,6 % 35 

Förbättra kundnöjdhet 54,0 % 34 

Förbättrad kampanjhantering 52,7 % 33 

Nya kunddatabaser och datalager 36,5 % 23 

Framtagning av ny kundstrategi 31,7 % 20 

Nya verktyg för kundtjänst 30,2 % 19 

Nytt säljstöd 20,6 % 13 

Övrigt 9,5 % 6 

 

Den avslutande frågan präglades av att bekräfta att respondenterna ansvarade för 

CRM-arbetet på respektive företag, och frågan som ställdes var: Vilken befattning har 

du? Utöver att respektive respondent angav sig som ansvariga för CRM över telefon 

besvarade nu 61 av 75 frågan återigen. De mest frekventa befattningarna var: 

marknadschef, kundklubbsansvarig, CRM-ansvarig och loyalty manager. Samtliga 

befattningar, angivet av respondenterna, kan finnas i 8.3. Bilaga 3 Enkätundersökning 

med resultat (s. 79).  

 

  

Tabell 4.6. 

Tabell 4.7. 
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5. TOLKNING & ANALYS 
 

Det analytiska avsnittet har i uppgift att tolka och analysera det resultat som 

presenterats i föregående avsnitt. Tolkningen sker på den kvalitativa ansatsen då 

den bygger på författarens interpretationer snarare än fakta, medan den generella 

kvantitativa ansatsen analyseras djupgående för att generera en intressant slutsats.   

 

5.1 TOLKNING & ANALYS INTRODUKTION 

Detta kapitel är ett utredande avsnitt och delas in i en kvalitativ och kvantitativ analys. 

Presentationen av ansatserna kommer att, likt föregående, ske utifrån byggstenarnas 

åtta punkter. Den kvalitativa ansatsen som består av intervjuer kommer grundligt 

tolkas utifrån, i den utsträckning det går, ett neutralt bemötande. Tidigare 

presenterades intervjuerna individuellt, men i detta avsnitt sammankopplas de för att 

bedöma hur företag arbetar och definierar CRM. Ansatsen har även utförts med hjälp 

av kodning, där nyckelord från varje intervju framtagits och analyserats. Den 

kompletterande kvantitativa ansatsen har noggrant analyseras utefter de diagram och 

tabeller som framtagits. Upplägget för den kvantitativa delen är överensstämmande 

med föregående och tillsammans med den kvalitativa ansatsen kommer en slutsats 

dras utefter den problemställning studien har i avsikt att granska.  

 

5.2 TOLKNING AV KVALITATIV RESULTAT 

Inledningsvis ska det benämnas att samtliga av de deltagande informanterna har 

bistått med stor kunskap och erfarenhet av CRM och kundutveckling. Deras tankar 

om vad CRM är och hur det ska bemötas kan dock skilja sig gentemot företagets 

förhållningssätt, då samtliga intervjuade företag är under utveckling. För studiens 

syfte är det av största vikt att avkaraktärisera individernas medverkan för att inte 

missbruka den anställdes kunskap och kompetens. Följaktligen ska det understrykas 

att det som tolkas i analysen, samt när orden informant/respondent nyttjas, är det 

företagets betraktelsesätt och inte den enskilde individens.  

 

5.2.1. VISION & STRATEGI 

Utefter de åtta byggstenarna är första steget mot en framgångsrik CRM-

implementering att företaget har en klar och strukturerad vision, samt ställa sig frågan 
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vad vill företaget erbjuda (Kirkby et al. 2001)? Gemensamt för samtliga företag är att 

de arbetar utefter en väl utformad vision och det uttrycktes väl hur företagen vill 

överträffa förväntningar, ha hög kvalitet och konstant genera en hög kundnöjdhet.  

 

Visionen hos ett företag är inte enbart en logotyp eller ett varumärke utan 

verksamhetens DNA. Det är grundläggande att företaget skapar en affärsproposition 

(Core Business Proposition) som är företagets själ och genererar en diversifiering 

gentemot konkurrensen. Propositionen får inte vara generaliseringar som ”vi vill 

erbjuda högklassig service” eller ”vi vill ha nöjda kunder” (Radcliffe et al. 2001). 

Intervjuerna präglades av en generalitet som med tiden blev mer djupgående och en 

differentierande vision kunde återkopplas till respektive företag. Författaren fick tolka 

mycket av visionen då, som tidigare nämnt, mycket var allmänna svar som inte 

särskiljer företaget från dess konkurrenter. Radcliff et al. (2001) uttrycker sig 

”Without a CRM vision, the enterprise will not stand out from the competition, target 

customers will not know what to expect from it and employees will not know what to 

deliver in terms of external customer experience” (Radcliff et al. 2001 s. 2). 

 

Utifrån visionen, de finansiella målen och marknadsföringsstrategin, är en förankrad 

kundstrategi utformad. Strategin är till för att förklara hur företagen ska skapa en 

kundrelation och ett högt kundvärde (Radcliff et al. 2001). Företagen har en tydlig 

koppling mellan vision och strategi, men det framkom även tydligt att kundstrategin 

inte är överordnad de andra strategierna och hälften av företagen arbetar specifikt med 

en överordnad försäljningsstrategi. Pepper och Rogers (2005) menar att det värde, 

nutida och framtida, som genereras från kunden är det enda värdet ett företag kan 

skapa och huvudparten av företagen besitter en strategi byggd utifrån kundens behov. 

Däremot påpekar samtliga att, vid produkt- och tjänsteframkallning, är det nödvändigt 

att arbeta utifrån de anställdas kompetens då konsumenter inte besitter 

överensstämmande kunskap som företagen. Majoriteten av informanternas strategi 

tenderar att fokusera på att förvärva nya kunder till företaget. Intressant är att ingen 

inriktar sitt fokus på helheten att förvärva, utveckla och behålla kunder. Enligt Kotler 

et al. (2009) är detta en vanlig fallgrop företag utsättas för, istället för att fokusera på 

att bibehålla och utveckla redan befintliga relationer. En kund som får god kundvård 

når tillfredställelse vilket kan generera en långsiktig lojal relation.  
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5.2.2. VALUED CUSTOMER EXPERIENCE 

En positiv upplevelse, när kunden interagerar med företaget, kan leda till en långsiktig 

relation med hög lojalitet och kundnöjdhet. Oliver (1999) menar att tillfredställelsen 

från en upplevelse är resultatet mellan njutning kontra missnöje. Företagen arbetar på 

olika sätt för att nå en förhöjd kundupplevelse, i avsikt att differentiera verksamheten 

gentemot konkurrerande företag. Somliga nämnde att de arbetar med att 

försäljningsavdelningarna ska vara utrustade med full information för att öka kundens 

tillfredställelse, medan andra syftade till att kundprocesser ska funktionera så smidigt 

som möjligt. En informant talade om Customer Involvement Management där de 

arbetat med ett projekt enbart byggt utifrån kunderna. Fullständigt överensstämmande 

mellan samtliga företag var att en utvecklad och tillfredställande kundservice är det 

mest grundläggande för en förbättrad kundupplevelse.  

 

Kirkby et al. (2001) förklarar att en god kundupplevelse bör bygga på ett sökande och 

agerande från kundernas feedback och samtliga företag benämnde vikten av 

kundernas feedback för fortsatt utvecklande av kundupplevelsen, vilket visar på ett 

intresse att förändras utefter kundernas uppfattningar. Däremot stämde detta inte 

överens med den nuvarande verkligheten vilket kan överskådas i nästkommande 

punkt internt samarbete.  

 

5.2.3. ORGANIZATIONAL COLLABORATION 

Enligt Kirkby et al. (2001) handlar äkta CRM om att få organisationen fokuserad på 

kundernas krav och behov, samt motstrida en tro om att en teknisk implementering 

gör företaget kundfokuserat. Samtliga företag, med undantag från ett, menar att de 

inte har en förändringsbenägen kultur, men påpekade att området är under utveckling 

och arbetar för att kunna utvecklas med kunden. Informanterna menade att för att 

vision och strategi ska kunna nå företagets samtliga delar är det väsentligt att CRM-

strategin är implementerad på ledningsnivå och sedan informeras till samtliga. Detta 

överensstämmer med The eight building blocks där det beskrivs följande ”The most 

fertile environment for creating the vision is one in which the board understands what 

CRM means as well as the benefits it can deliver…” (Kirkby et al. 2001 s. 4). 

Företagen hade dock delad mening om huruvida den utarbetade kundstrategin är 

informerad i företagets samtliga led, men de arbetar alla för att skapa ett gemensamt 
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engagemang. Två av förtagen hade tydligt utarbetade CRM-avdelningar, men det ska 

även påpekas att båda avdelningarna låg i respektive marknadsavdelning.  

 

5.2.4. PROCESSES 

Griffin (1995) talar om customer development process där det är väsentligt att 

företagen tar hänsyn till kundernas skiftande engagemangnivåer. Enbart två av 

företagen förklarade vikten av att nyttja en kund- och produktlivscykel. Syftet är att se 

om relationen genererar ett värde för både kund och företag, samt att inte behandla 

alla kunder som jämlikar. En annan informant uttryckte vikten av att se processer som 

dynamiska vilket överensstämmer med Radcliffs et al. (2001) åsikt om att det är 

grundläggande för företag att arbeta för att finna de processer som genererar mest, 

respektive minst, värde, vilket även kallas re-engineering. Samtliga informanter 

betonade vikten av att missnöje och klagomålsprocesser ständigt bör uppdateras. En 

informant menar att de antar veta vilka processer som är mest värdefulla för kunden 

vilket enligt Andersson (2006) är ett vanligt förekommande fel: företag hävdar 

fördelar kunden inte bryr sig om. Det är viktigt att processerna, inte bara 

överensstämmer med kundens förväntningar, utan stödjer den tidigare utsatta 

värdepropositionen (CVP). För att veta vad kundernas förväntningar är utför samtliga 

företag, med undantag från ett, kontinuerliga kundundersökningar där väsentlig 

information samlas in. Samtliga informanter påpekade att varje process har 

processägare som ständigt förbättrar och utvecklar företagets samtliga processer.  

 

5.2.5. INFORMATION 

Information som samlas i form av faktiska kunddata, produktköp, köpesumma, 

produktanvändande etcetera, i kombination med kundundersökningar, ska det leda till 

en customer intelligence. Enligt Chan (2005) ska informationen profilera och 

klassificera kunderna vilket ska utveckla en individuell marknadsföring. Företagen 

var överens om att med god informationsinhämtning kan kundarbetet individualiseras 

och en ökad kundupplevelse kan skapas. Informationen nyttjas genom att utforma 

kundsegment och öka kundförståelsen. Ett företag nämnde något unikt vilket var att 

finna en balansgång mellan vilja och tvång. Informanten menade att det är viktigt att 

kunden känner en vilja att dela med sig av sin åsikt och inte skapa ett missnöje med 

påtvingade kundundersökningar. Samtliga informanter med undantag från en har 
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utarbetade datalager (Data Warehouse) där informationen kan samlas in och 

analyseras.  

 

5.2.6. TECHNOLOGY & METRICS 

Samtliga företag har ett tekniskt system med avsikt att förenkla och bearbeta 

kunddata. Företagen arbetar i riktning mot att nå en ytterligare nivå med CRM och 

inte enbart som en teknisk lösning, men tydligt är att arbetar är under utveckling. 

Systemen som nyttjas i företagen är implementerade på operativ och funktionell nivå 

för att skapa ett gemensamt tekniskt ramverk. Företagen arbetar även med uppföljning 

och utarbetade nyckeltal för att kunna mäta lojalitet, engagemang och tillfredställelse. 

Mätningarna sker löpande och de är uppdelade i mindre och större undersökningar. 

Enligt Radcliffe et al. (2001) börjar implementeringen av CRM-projekt som en 

relativt låg prioritet, men ökar då företagen märker att en verklig CRM kräver 

kundprocesser med kompletterande tekniska system som är integrerade genom hela 

företaget.  

 

5.3. ANALYS AV KVANTITATIVT RESULTAT 

Det kvantitativa resultatet är som tidigare nämnd en generaliserbar ansats för att 

stödja den kvalitativa djupgående inriktningen. Resultatet analyserar och återkopplas 

till de teorier studien har som grund.  

 

5.3.1. ÖVERGRIPANDE 

Tabell 4.1. (s. 48) visar ett sammansatt resultat av samtliga branscher som deltagit, 

samt procenttalen utefter antalet företagsdeltagare. Samtliga företag från 

detaljhandeln besvarade enkäten, men de resterande branscherna erhöll alla 

avvikande resultat. Detaljhandeln är en bransch, tillsammans med bank och 

försäkring, där flest aktörer är aktiva vilket utgör att resultatet var en logisk följd av 

branschuppbyggnaden. Ytterligare branschuppbyggnad kan ses i 8.1. Bilaga 1 

Uträkning (s. 73). Samtliga branscher är ändock representerade vilket är studiens 

syfte och enkätanalysen fortsätter med en utredande orientering av det insamlade 

resultatet.  
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5.3.2. VISION & STRATEGI 

Som tidigare nämnt är det väsentligt att företagen arbetar med en differentierande 

vision och kundstrategi för att generera fördelar gentemot sina konkurrenter 

(Anderson 2006). Enligt Kaplan (2001) skapar ett erbjudande utan värde ett fallerande 

kundintresse vilket i sin tur genererar ett negativt rykte. Få företagen i studien har en 

utarbetad kundstrategi, som är överordnad andra strategier och en respondent 

uttryckte sig ”ingenting är överordnat försäljning”. I diagram 5.1. visas det att 60 

procent har en negativ inställning till 

frågan, (1) till (3). Intressant är att 

kundstrategins syfte är att med tiden 

öka försäljning, förbättra 

marknadsfrågorna och utveckla 

serviceenheterna. Det ska även 

påpekas att flertalet företag uttryckte 

att ett förändringsarbete rörande 

utformandet av en kundstrategi är 

inplanerat.  

 

Kundstrategin är även kopplat till ett kundperspektiv och 40 procent av 

respondenterna, val (1) och (2), arbetar utifrån kundernas behov vid utveckling av nya 

tjänster och produkter. Som tidigare nämnt ska kundstrategin, enligt Payne (2005), 

vara kopplad till de finansiella målen och marknadsföringsstrategin, och studien visar 

på ett överensstämmande med teorin då majoriteten av respondenterna, över 60 

procent, menade att det fanns en tydlig koppling mellan affärsstrategin och 

kundstrategi. Utifrån kundstrategin menar över 70 procent av företagen att de arbetar 

operativt med att förvärva, utveckla och behålla värdefulla kunder. Intressant är att se 

tabell 4.3. (s. 49) där enbart en femtedel av företagen lägger fokus på samtliga tre 

delar och majoriteten lägger högre fokus på att förvärva nya kunder, snarare än att 

behålla och utveckla. Enligt byggblocken är det väsentligt att företagen bygger sin 

strategi utefter olika avseenden, då värdefulla kunder finns inom samtliga områden 

oavsett om det är befintliga eller nya kunder (J. Kirkby et al 2001).  

 

 

Diagram 5.1. 
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5.3.3. VALUED CUSTOMER EXPERIENCE 

Kirkby et al. (2001) uttryckte sig: “They overinvest in services that customers don’t 

want or value, and don’t invest enough in the elements of service delivery that would 

generate real value and, thus, loyalty” (Kirkby et al. 2001 s. 2). Studien visar på att 

huvudparten av de tillfrågade företagen, 28,4 procent, stämmer delvis inte överens 

med påståendet att de har en strategi, baserat på feedback, för att skapa en långsiktig 

kundrelation. Enligt Tse och Wilton (1988) är det differensen mellan vad kunden 

förväntar sig och vad kunden i slutändan får som avgör upplevelsens värde, vilket 

kräver att företaget känner sina kunder och ser till att skapa rätt förväntan. Som 

tidigare diskuterats är det väsentligt att samla in och agera på feedback, men endast 

6,8 procent instämmer helt med påståendet (6). Däremot är det viktigare för företagen 

att definiera ett antal kundprocesser som anpassar sig efter kundernas behov, då 

nästintill 60 procent har ett instämmande bemötande till påståendet (4) till (6).   

 

5.3.4. ORGANIZATIONAL COLLABORATION 

En äkta CRM kräver en förändring av företagets incitament och beteende mot 

kundernas behov och krav. Radcliffe (2001) skriver ”Only a program of managed 

change that builds the internal organization into a force of collaboration across all 

departments will transform an enterprise and build a customer-centric culture” 

(Radcliffe et al. 2001 s. 1). Studien indikerar på att hälften av de tillfrågade företagen 

inte ser sig själva förändras utefter kunderna och den utarbetade kundstrategin menar 

60 procent inte är något företagets samtliga led vet om och arbetar med. Enbart 6,7 

procent instämmer helt (6) med att de har en förändringsbenägen kultur vilket kan 

beskådas i tabell 5.1. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

2,7 % 

       (2) 

26,7 % 

(20) 

21,3 % 

(16) 

28,0 % 

(21) 

14,7 % 

(11) 

6,7 % 

 (5) 

 3,45 75/4 

  

Kunderna ser inte ett företag uppdelat i avdelningar utan bemöter hela företaget, och 

det är en av delarna CRM försöker bistå med, en gemensam front (Radcliffe et al. 

2001). I följd av de två föregående frågorna var det väsentligt för studien att 

undersöka om de har implementerat en avdelning för CRM och kundstrategi. 

Huvudparten som bestod av 30 procent instämde helt (6) med påståendet och över 70 

procent erhöll en instämmande attityd till påståendet, (4) till (6).  

Tabell 5.1. 
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5.3.5. PROCESSES 

Processarbeten kan handla om både vilket värde kunden har för företaget, men även 

vilka processer företaget använder för att ge ett värde till kunden. Griffin (1995) 

menar på att det finns en stor grad av olika nivåer på kunder, allt från first time 

customer till partner. För att kunna utveckla en ny kund är det grundläggande att 

agera på feedback och få bort de processer som skapar missnöje (Thompson et al. 

2001). Det ska påpekas att majoriteten av respondenterna menade på att de har 

processägare som arbetar för att utveckla och förbättra kundprocesserna. Studien visar 

på att en stor del av företagen arbetar även med en strategi för klagomålsprocesser 

vilket överensstämmer med Thomsons et al. (2001) åsikt om att kundernas input är 

nyckeln till framgång. Över 70 procent var av instämmande karaktär till påståendet, 

(4) till (6), vilket kan ses i tabell 5.2, och över 80 procent menade på att de ständigt 

har processer för att få in generell kundinformation.  
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

5,4 % 

       (4) 

10,8 % 

(8) 

14,9 % 

(11) 

18,9 % 

(14) 

28,4 % 

(21) 

21,6 % 

 (16) 

 4,19 74/4 

 

5.3.6. INFORMATION 

Enligt de åtta byggstenarna är information blodet för en lyckad CRM (Radcliffe et al. 

2001). Artikeln Seven Key Reasons Why CRM Fails överensstämmer och menar att 

brist på kvalitetsinformation är en stor anledning till att företag misslyckas med CRM 

(Nelson och Kirkby 2001). Huvudparten av de tillfrågade arbetar med att utveckla 

vision och strategi utifrån den 

kundinformation de får in, vilket syns i 

diagram 5.2. Ungefär 70 procent hade 

ett instämmande bemötande till 

påståendet och nästan 80 procent 

använder ett centralt datalager (Data 

Warehouse) för att lagra informationen, 

(4) till (6). Enligt byggblocken är en 

verksamhet som implementerat en 

strategisk plan för sökande, behållande 

och utvecklande av kundinformation mer 

benägen att lyckas än en utan strategisk plan.  

Tabell 5.2. 

Diagram 5.2. 
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5.3.7. TECHNOLOGY/METRICS 

Det är betydelsefullt att analysera den information kunden givit företaget, men även 

följa upp hur förändringsarbetet har fungerat, samt om kundens åsikter har förändrats 

(Kirkby et al 2001). Hälften av företagen har någon form av uppföljningssystem, men 

enbart 12 procent är fullständigt överensstämmande med påståendet. De mått som 

nyttjas i uppföljningen uppdateras likaså av hälften av respondenterna, vilket kan tyda 

på en koppling till det föregående resultatet. Enligt Kirkby et al. (2001) har företag 

mer uppföljning inom CRM än de är medvetna om, men att de benämner det med 

andra ord.   

 

5.3.8. ÖVRIGT 

Enligt Payne (2005) är det grundläggande för en äkta CRM-strategi att vara 

implementerad och integrerad som en tvärfunktionell process genom företagets 

operationella och funktionella delar. 

Studien visar på att ungefär 60 

procent inte arbetar med CRM 

utifrån denna utgångspunkt, men i 

övriga kommentarer utropas 

förändringsarbeten kring området. 

Som tidigare nämnt är hälften av de 

tillfrågade företagen avvisande till att 

se CRM som ett strategiskt ramverk, 

utan tillkännager att det enbart 

nyttjas som ett tekniskt system. 

Enligt Julher (2009) misslyckas 49 

procent av svenska storföretag med 

sina CRM implementeringar och enligt Crosby (2002) beror främst misslyckanden på 

en för snäva uppfattningen om CRM som ett tekniskt system. Studien fortsätter med 

att visa på att, trots ett antal begränsade tolkningar av CRM, är det en prioriterad 

strategi. Huvudparten av respondenterna svarade att det instämmer med påståendet (5) 

vilket motsvarar 24,3 procent och över 60 procent är inställda åt en instämmande 

åsikt, (4) till (6).  

 

Diagram 5.3. 
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I studiens samtliga påståenden förekommer frivilliga kommentarer beträffande att ett 

eller flera utvecklingsarbeten är under konstruktion. CRM är en strategi som kräver 

tid för utveckling vilket annars är 

ett vanligt negligerande från 

ledningssidan. Enligt Rigby et al. 

(2002) är missuppfattning om hur 

lång tid en CRM-implementering 

tar ett vanligt förekommande 

fenomen, vilket ofta leder till 

misslyckanden. Huvudparten av 

företagen i studien arbetar med 

en god tidsuppfattning och 91 

procent kommer utföra förändrings-arbetet beträffande CRM inom ett år. Nästintill 50 

procent kommer fokusera på att utveckla företagen inom de nästkommande tre 

månaderna vilket kan överskådas i diagram 5.4. Studien visar även att företagen 

fokuserar på olika utvecklingsområden utefter behov. Resultatet inom vilka delar 

företagen fokuserar på kan avläsas i diagram 5.5. och kommer presenteras ytterligare i 

slutsatsen (s. 67).    

Diagram 5.4. 

Diagram 5.5. 
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6. SLUTSATS & DISKUSSION 
 

Det avslutande kapitlet kommer besvara de frågor som tidigare framförts i det 

inledande avsnittet. Varje fråga besvaras individuellt och informationen som 

nyttjas är den som tolkats och analyserats i de föregående ansatserna. Slutsatsen 

kommer sedan mynna ut i en diskussion och förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 STUDIENS SYFTE 

Syftet med denna studie är att se hur svenska B2C-företag arbetar med, definierar och 

prioriterar Customer Relationship Management (CRM). Undersökningen skall även 

utreda var företagen lägger fokus på CRM och vad som är orsakerna till misslyckade 

implementeringsförsök.  

 

6.2. SLUTSATSER 

Hur definierar svenska mellan- och storföretag Customer Relationship Management? 

Utifrån de intervjuer som förekommit i studien har en definition utformats. 

Definitionen ligger i grund för hur företagen vill arbeta med CRM och då den 

kvalitativa ansatsen överensstämmer med den kvantitativa inriktningen finns ett väl 

utformat fundament. Definitionen är närbesläktad med den definition studien nyttjat i 

teoriavsnittet (s. 12), vilket är en kombination av the eight building blocks och five 

key cross-functional crm processes. Definitionen som utformats lyder: 

 
Customer Relationship Management är en strategisk affärsfilosofi och kultur som ska 

optimera lönsamhet både för företag och kund. Strategin ska implementeras på 

ledningsnivå för att möjliggöra att anställda arbetar mot kundens behov, samt förändras 

utefter kundernas feedback. Strategin ska nyttja ett tekniskt system som hjälpmedel för att 

genom kunduppgifter skapa lojalitet, öka engagemanget och individualisera kundsynen.  

 

Hur arbetar svenska mellan- och storföretag med Customer Relationship 

Management och vart investerar de fokus? Inledningsvis ska det understrykas att de 

CRM-ansvariga individerna besatt en högre kunskap om CRM, i kontrast till hur 

företagen faktiskt arbetar med området. Företagen har ändock utformat definitioner 

om hur CRM ska bedrivas och utvecklas, men i motsats till hur arbetet bedrivs i 

verkligheten, kan en evident kontrast mellan teori och påtagligt utförande konstateras. 
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Nedan presenteras inledningsvis de positiva aspekterna från företagsarbetet med 

CRM, utifrån de teorier som tillämpats, men mynnar sedan ut till områden med fokus 

på förbättring och utveckling.  

 

Studien visar på att svenska medel- och storföretag arbetar med en tydlig koppling 

mellan affärsidé och strategi vilket ger anvisning om en tydlig utgångspunkt och en 

förankrad genomförandeplan. Enligt företagen är det grundläggande att strategin är 

implementerad på ledningsnivå för att ett verkställande ska ges möjlighet och genom 

väl utvecklad kommunikation ska företagets samtliga led sträva mot 

överensstämmande mål. Studien indikerar även att mellan- och storföretag arbetar 

med specifika kundprocesser och har som mål att agera utifrån kundernas information 

och feedback. De mest väsentliga processerna enligt svenska företag är följaktligen 

missnöje- och klagomålsprocesser, då kundservice är det mest grundläggande för en 

ökad kundupplevelse. Respektive kundprocess erhåller en individuell processägare, 

med uppgift att förbättra och utveckla processerna. Studien pekar likaså på att företag 

fokuserar påtagligt på uppföljning av lönsamhet, kundengagemang och kundnöjdhet.  

 

Även om studien visar på att företagen arbetar med: en tydlig koppling mellan vision 

och strategi, implementerar CRM på ledningsnivå och involvera kunden i olika 

processer, finns alltjämt ett antal utvecklingsområden. Undersökningen indikerar att 

mellan- och storföretag använder en alltför generell vision, när visionen rätteligen ska 

vara första steget mot en differentiering gentemot konkurrenterna. Detta ligger i grund 

för att kundstrategin, som visionen varit utgångspunkt för, inte är överordnat andra 

strategier vilket tyder på att, även om kunden är betydande, inte är överordnad. 

Studien antyder att företag arbetar utifrån ett kundperspektiv när de utformar en vision 

och strategi, men vid produkt- och tjänsteframkallning, är de anställdas kompetens 

mer betydande. Enligt studiens resultat fokuserar företagen på att förvärva nya kunder 

snarare än att utveckla och bibehålla. Utifrån en tidigare undersökning visas det att 65 

procent av företags försäljning sker till befintliga kunder och denna studie visar på en 

inskränkt syn av vad inriktningen bör vara. Sällsyntare var även att företag inriktar 

målen på samtliga tre fokuspunkter.  

 

I intervjuerna, samt i enkätens frivilliga kommentatorsfällt, visades ett starkt intresse 

av att förändras och utvecklas utifrån kundernas feedback, men det sammanställda 
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resultatet indikerar ändock tydligt att området kräver mognad. Orsaken till detta kan 

vara, som studien antyder, den bristfälliga kunskapen bland anställda om vad 

kundstrategin innebär och innehåller. Undersökningen fortsätter med att påvisa ett 

bristfälligt implementerande och integrerande av CRM som en tvärfunktionell process 

genom företagets operationella och funktionella delar. Ett annat konstaterande är att 

CRM fortfarande ses och nyttjas enbart som ett tekniskt redskap, snarare än en 

övergripande strategi, inom hälften av de svenska storföretagen.  

 

Är Customer Relationship Management en prioriterad strategi i svenska mellan- och 

storföretag? Studien visar på att CRM är en prioriterad strategi enligt svenska 

storföretag, vilket är en indikator på antalet förändringsarbeten som kommer att ske. 

Tidigare nämnt i analysen visas det att nästintill samtliga företag arbetar för att 

förändra någonting inom CRM inom tre, sex respektive tolv månader. 

Utvecklingsarbetet kommer främst ske i riktning mot förbättrad kundanalys och 

segmentering, samt ökad lojalitet. Andra områden svenska företag kommer att 

utveckla inom en snar framtid är bättre analys- och rapportmöjligheter, utvecklad 

kundnöjdhet och förbättrad kampanjhantering.   

 

I anslutning till hur företagen arbetar med Customer Relationship Management, vilka 

är orsakerna till misslyckade implementeringsförsök? Tidigare i det inledande kapitlet 

presenterades ett antal anledningar till misslyckanden. De mest frekventa 

anledningarna är (1) en alltför teknisk koncentration på CRM, (2) felaktig uppfattning 

och definition om CRM, (3) ledningens bristfälliga engagemang, och (4) en felaktig 

tidsuppfattning om hur lång tid en implementation tar.  

 

Studien indikerar på att företagens arbete med CRM stundtals är bristande och 

ofullständigt, vilket kan kopplas samman med misslyckandeantalet. (1)En 

återkommande siffra var att 49 procent av svenska företag misslyckas med CRM 

enligt Julher (2009). Denna studie visar att 47 procent av svenska medel- och 

storföretag har en avvisande uppfattning till CRM som en företagsövergripande 

strategi, utan ser det snarare än som en teknisk lösning. Över 20 procent var 

fullständigt oöverensstämmande, (5) till (6). (2)Studien visar även att de ansvariga för 

företagens CRM-utveckling har en korrekt uppfattning och definition om vad CRM 
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är, men kopplat till hur företagen idag rätteligen arbetar med CRM brister det med 

verkligheten. (3)Företagens CRM-ansvariga underströk vikten med att implementera 

CRM på ledningsnivå och förstod betydelsen av ledningens engagemang, vilket tyder 

på en positiv grund. (4)Studien visar likaså på att svenska företag har god 

tidsuppfattning angående CRM, vilket presenteras ytterligare nedan i 6.3. diskussion.    

 

6.3. DISKUSSION 

Med hänsyn till de slutsatser som extraherats från analysen kan en övergripande 

konklusion tillkännages: Svenska medel- och storföretag arbetar idag med en 

begränsad bild av CRM och förändras inte utefter kundens behov. En alltför snäv bild 

av kundstrategi har presenterats från företagen, men det ska likväl påpekas att 91 

procent av företagen ska utföra någon form av förändrings- och utvecklingsarbete 

under det komna året. Med andra ord är CRM-arbetet för storföretag i Sverige inte 

fullständigt. Företagens bild av CRM kan uppfattas som negativ, men som tidigare 

nämnt beror en stor del av misslyckanden av att företag inte förstår den stora 

förändring som krävs, samt den tidsmässiga aspekten, och detta tyder på att svenska 

företag är villiga att förändras för en CRM-implementering. 

 

Studien har utgått ifrån ett antal teorier och inledningsvis kritiserades 

marknadsföringsmixen för en alltför begränsad bild av marknadsföring och 

kundutveckling. Däremot måste likaså relationsmarknadsföringens teorier ses med 

kritiska ögon. Under studiens gång har det blivit mer överskådligt att teorierna inom 

relationsmarknadsföring och CRM emellanåt förbiser verkligheten, företag besitter 

information och kompetens kunderna inte har, enligt företagen i studien. Med andra 

ord är det viktigt att agera utefter kundernas behov och krav, men med hjälp av de 

anställdas kompetens, för det är verkligheten.  

 

CRM ska inte enbart hjälpa företag att få fullständig förståelse om kunden för att 

uppfylla eller överträffa ett kundbehov. Målet, utifrån författarens nyfunna kunskap, 

är att ha fullständig kunskap om kunden för att utveckla förmågan att skapa och möta 

behoven. Utifrån diskuterande samtal med CRM-ansvariga påpekade flera vikten av 

de anställdas kompetens och tog upp Apple som ett exempel där de agerar utefter vad 

de själva vill tillverka och utveckla. Enligt författarens synvinkel är Apple i framkant 
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inom CRM, oavsett om det är en uttalad strategi eller inte, då de har en utarbetad 

kundkännedom att de äger kunskap om vad kunden vill ha innan kunden själv är 

medveten om det. CRM kräver kunskap om kunden och det är väsentligt att samtliga i 

företaget är villiga att arbeta och agera mot företagets gemsamma vision 

 

6.4. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Under studiens gång har flertalet vidare forskningsidéer framkommit. Denna studie 

hade som mål att kartlägga och se hur svenska medelstora och stora företag generellt 

arbetar med CRM. Intressant skulle en fortsatt komparativ branschuppdelande studie 

vara för att se hur respektive bransch arbetar med CRM. Det skulle självfallet vara 

intressant att företagsbasera undersökningarna, men med hänsyn till det stora antal 

företag en jämförande studie skulle kräva, ser författaren att en komparativ 

branschundersökning skulle vara till stor nytta inom området.  

 

Det skulle även finnas ett intresse att se hur mindre och nystartade organisationer 

arbetar med CRM då en nystartad organisation enklare kan implementera CRM från 

grunden. Med tanke på den stora andel företag som är utformade av mindre karaktär i 

Sverige borde även ett intresse finnas för CRM.  

 

Denna studie tar upp CRM från ett företagsperspektiv och i både intervju och enkät 

har företagen fått besvara hur de arbetar med kunden. Tänkvärt är att se hur kunderna 

överensstämmer med företagens egna uppfattningar eller om en nyskapande bild 

skulle ges. En studie utifrån kundens perspektiv skulle kunna kartlägga de processer 

kunden anser är mest grundläggande för en ökad kundupplevelse. Intressant skulle 

även vara att utföra en uppföljande studie av denna då ett stort antal företag påpekade 

förändringsarbeten. Har företagen förändrat det de hade i avseende att utveckla och 

vad kommer ske efter förändringen.  
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8. BILAGOR 

8.1. BILAGA 1 UTRÄKNING 

 

TOTALA ANTAL FÖRETAG I SVERIGE (2011-12-02)  1 036 787 
TOTALA ANTAL TJÄNSTEFÖRETAG    632 243 (61%) 
 
 ANTAL ANDEL 
TJÄNSTER TOTAL: 632 243 61 

Parti- och detaljhandel 124 739 12 

Transport och magasinering 29 058 3 

Hotell- och restaurangverksamhet 28 500 3 

Informations- och kommunikationsverksamhet 52 887 5 

Finans- och försäkringsverksamhet 12 309 1 

Fastighetsverksamhet 47 398 5 

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 157 600 15 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 32 981 3 

Utbildning 19 949 2 

Vård och omsorg, sociala tjänster 30 284 3 

Kultur, nöje, fritid 48 327 5 

Annan serviceverksamhet 48 211 5 

Förvärvsarbete i hushåll 0 0 

Totala antal företag som nyttjas i studien 405 014 39 

 

Medelstora företag 0,46 % 1863 st 

Stora företag 0,09 % 365 st 

Totala antal företag som nyttjas i studien 0,55 % 2228 st 

 

I Sverige satsade hälften av alla storföretag på CRM:       1114 st 

 

 Branscher som inte nyttjas i studien   
 Branscher som nyttjas i studien 
 Totala antal företag som nyttjas i studien innan avgränsning  
 Företagsstorlek som nyttjas i studien  

 Totala antal företag som nyttjas i studien efter avgränsning  
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8.2. BILAGA 2 INTERVJUMALL 
 

ÖVERGRIPANDE 
1. Vad innebär CRM för dig/er?  

 
2. Hur länge har ni arbetat med CRM? 

 
VISION OCH STRATEGY  
 

3. Till vilken grad har ni en gemensam och förankrad kundstrategi, som beskriver hur ni utvecklar 
er kundbas, och styr både marknadsföring, sälj och service? 

 
4. Hur vill ni att era kunder ska se på er?  

 
5. Hur arbetar ni för att nå dit?  

 
6. Hur komplett/omfattande är kundstrategin?  

 
7. Finns det en tydlig koppling mellan företagets affärsidé och vision med företagets CRM 

strategi?  
 

8. Vilken koppling finns mellan företagets varumärkesstrategi och kundstrategi?  
 

9. Vad driver er CRM strategi?  
 

10. Är den byggd utifrån-in eller inifrån-ut?  
 
VALUED CUSTOMER EXPERIENCE 
 

11. Anpassar ni er efter kundernas olika behov?  
a. Om nej – varför? 
b. Om ja – hur gör ni det?  

 
12. Vad gör ni för att upprätthålla en framgångsrik kundupplevelse och generera en god långsiktig 

kundrelation? (Agera på feedback från kunder) 
 

13. (Hur samlar ni in feedback och information från kunderna?)  
 

14. Vad är det viktigaste för er för att kunna skapa en värdefull och uppskattad 
kundupplevelse?  

 
ORGANIZATIONAL COLLABORATION 
 

15. Hur väl känner alla i företaget, som arbetar med kunder, till och förstår att det finns en 
utarbetad kundstrategi? 

 
16. Arbetar ni med att få alla företagets anställda att fokuserar på kundernas behov och krav 

a. Om nej – varför? 
b. Om ja – Hur arbetar ni för att nå dit?  

 
17. Hur arbetar ni internt med CRM mellan företagets alla delar? (Mer än en 

teknisk lösning)  
 

18. Vem bestämmer (Ansvarar för kund) vad man ska göra med kunden? 
(Försäljning, marknadsavd. Etc)  

 
19. Har ni en etablerad CRM avdelning? 
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20. Vilka roller har ni som arbetar med CRM? (Analys, kampanj etc.)  

 
PROCESSES 
 

21. Har ni definierat kundprocesser?  
 

22. Vilka är dessa processer?  
 

23. Finns processägare? (För att beskriva och förändra processer)  
 

24. Hur arbetar ni för att ta reda på vilka processer som tillför mest värde för 
kunden?  

 
25. Hur arbetar ni för att få reda på vilka processer som är till största missnöje för kunder och 

anställda?  
 

INFORMATION  
 

26. Hur samlar ni kundinformation? (personlig kontakt, telefonsamtal, frågeformulär, e-post, 
hemsida, publika register, inköp av information från externa källor etc) 

 
27. Hur ofta genomför ni kundundersökningar?  

 
28. Vad för kundinformation lagras i era system?  

 
29. Hur använder ni er av den? Exempelvis kundsegment?  

 
30. Vilka i företaget har tillgång till den insamlade informationen?  

 
31. På vilket sätt anser ni att ert CRM-system bidrar till er verksamhet och era 

kundrelationer?  
 

32. Vilka affärssystem/verktyg använder ni för hantering av kundrelaterad 
information?  

 
 
TECHNOLOGY/METRICS 
 

33. Finns något ramverk för mätning av CRM?  
 
 

34. Hur mäter ni målsättningar mot kund? Ex. lönsamhet, kundtillfredsställelse eller lojalitet etc.  
 

35. Exempel på mätetal inom marknadsföring, service och försäljning?  
 

36. Hur ofta följer ni upp kundaktiviteter?  
 

37. På vilket sätt följer ni upp kundaktiviteter?  
 

38. Hur följer ni upp kundutvecklingen på strategisk nivå?  
 
ÖVRIGT 
 

39. Var i företaget är CRM som viktigast inom ert företag?  
 

40. Är CRM en prioriterad strategi inom ert företag  
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8.3. BILAGA 3 ENKÄTUNDERSÖKNING MED RESULTAT 
 
ÖVERGRIPANDE 
1. Vilken bransch är företaget tillhörande? 
Bransch: Procent Antal svar 

Bank/Finans 13,3 % 10 

Försäkring/Pension 14,6 % 11 

Detaljhandeln 17,3 % 13 

Telecom 12 % 9 

Resor 12 % 9 

Energi 10,6 % 8 

Media 13,3 % 10 

Bensin 6,6 % 5 

Total: 100 % 75 

 
VISION & STRATEGY  
2. Företaget arbetar med en gemensam och förankrad kundstrategi, som beskriver hur företaget 
utvecklar sin kundbas – och som är överordnad sälj- marknad- och servicestrategierna. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

13,3 % 

       (10) 

14,7 % 

(11) 

29,3 % 

(22) 

21,3 % 

(16) 

10,7 % 

(8) 

10,7 % 

 (8) 

 3,33 75/13 

 
3. Företaget utvecklar och arbetar med att skapa nya produkter/tjänster som utgår från ett 
produktperspektiv, snarare än analyserade kundbehov. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

12,0 % 

       (9) 

28,0 % 

(21) 

26,7 % 

(20) 

25,3 % 

(19) 

8,0 % 

(6) 

0,0 % 

 (0) 

 2,89 75/6 

 
4. Det finns en tydlig koppling mellan företagets varumärkesstrategi och kundstrategi. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

2,7 % 

       (2) 

5,3 % 

(4) 

29,3 % 

(22) 

24,0 % 

(18) 

26,7 % 

(20) 

12,0 % 

 (9) 

 4,03 75/2 

 
5. Företaget arbetar operativt utifrån kundstrategin med att förvärva, utveckla och behålla värdefulla 
kunder. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

1,4 % 

       (1) 

6,8 % 

(5) 

17,8 % 

(13) 

32,9 % 

(24) 

21,9 % 

(16) 

19,2 % 

 (14) 

 4,25 73/5 

 
6. I vilken grad arbetar ni med följande aktiviteter? 

 Låg fokus Mellan fokus Hög fokus Antal svar 

Förvärva kunder 6,8 % (5) 23,0 % (17) 70,3 % (52) 74 

Utveckla kunder 2,7 % (2) 43,2 % (32) 54,1 % (40) 74 

Behålla kunder 9,6 % (7) 35,6 % (26) 54,8 % (40) 73 
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VALUED CUSTOMER EXPERIENCE  
7. Företaget har en strategi för att möjliggöra en framgångsrik kundupplevelse och en långsiktig 
kundrelation, där företaget kontinuerligt samlar in och agerar på feedback från varje kundmöte. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

5,4 % 

       (1) 

18,9 % 

(14) 

28,4 % 

(21) 

23,0 % 

(17) 

17,6 % 

(13) 

6,8 % 

 (5) 

 3,49 74/6 

 
8. Företaget har definierat ett antal processer för att i varje kundmöte kunna utgå ifrån och anpassa sig 
till kundernas behov. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

2,7 % 

       (2) 

16,0 % 

(12) 

25,3 % 

(19) 

32,0 % 

(24) 

14,7 % 

(11) 

9,3 % 

 (7) 

 3,68 75/5 

 
ORGANIZATIONAL COLLABORATION  
9. Företagets kundstrategi är något alla i företaget är medvetna om och används som ett verktyg i 
organisationen. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

6,7 % 

       (5) 

29,3 % 

(22) 

22,7 % 

(17) 

24,0% 

(18) 

12,0 % 

(9) 

5,3 % 

 (4) 

 3,21 75/6 

 
10. Företaget har en förändringsbenägen företagskultur och förändrar organisationens struktur, 
incitament och kompetens etc. för att nå den önskade kundutvecklingen. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

2,7 % 

       (2) 

26,7 % 

(20) 

21,3 % 

(16) 

28,0 % 

(21) 

14,7 % 

(11) 

6,7 % 

 (5) 

 3,45 75/4 

 
11. Företaget har centraliserat en avdelning som arbetar med kundstrategi, kundanalyser och kampanjer 
etc. och ansvarar för CRM och kundutveckling. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

14,7 % 

       (11) 

9,3 % 

(7) 

4,0 % 

(3) 

17,3 % 

(13) 

25,3 % 

(19) 

29,3 % 

 (22) 

 4,17 75/12 

 
PROCESSES 
12. Företaget har definierat kundprocesserna och utsett processansvariga som arbetar med att 
kontinuerligt förbättra dessa processer. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

9,5 % 

       (7) 

10,8 % 

(8) 

13,5 % 

(10) 

32,4 % 

(24) 

23,0 % 

(17) 

10,8 % 

 (8) 

 3,81 74/6 

 
13. Företaget har en strategi för hantering av missnöjda kunder och har definierat en klagomålsprocess 
som kontinuerligt följs upp. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

5,4 % 

       (4) 

10,8 % 

(8) 

14,9 % 

(11) 

18,9 % 

(14) 

28,4 % 

(21) 

21,6 % 

 (16) 

 4,19 74/4 

 
14. Företaget har en process där man kontinuerligt genomför kundundersökningar. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

1,3 % 

       (1) 

9,3 % 

(7) 

9,3 % 

(7) 

20,0 % 

(15) 

20,0 % 

(15) 

40,0 % 

 (30) 

 4,68 75/2 
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INFORMATION 
15. Som grund för att utveckla vision och strategier utgår företaget från kundanalyser och 
kundinformation som finns i de egna systemen, tillsammans med extern information. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

0,0 % 

       (0) 

13,3 % 

(10) 

18,7 % 

(14) 

25,3 % 

(19) 

24,0 % 

(18) 

18,7 % 

 (14) 

 4,16 75/2 

 
16. Företaget har ett centralt kunddatalager (Data Warehouse) där man löpande samlar och lagrar 
information från flera källor. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

9,5 % 

       (7) 

1,4 % 

(1) 

14,9 % 

(11) 

18,9 % 

(14) 

25,7 % 

(19) 

29,7 % 

 (22) 

 4,39 74/4 

 
TECHNOLOGY/METRICS  
17. Företaget har implementerat ett mätsystem för att kunna följa upp kundutveckling och 
kundlönsamhet, som en del av organisationen totala verksamhetsstyrning. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

12,3 % 

       (9) 

15,1 % 

(11) 

24,7 % 

(18) 

20,5 % 

(15) 

15,1 % 

(11) 

12,3% 

 (9) 

 3,48 73/7 

 
18. De mått och KPI:er som används för kundutveckling, samt de resultat som uppkommit, uppdateras 
per automatik och kontinuerligt. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

16,2 % 

       (12) 

13,5 % 

(10) 

18,9 % 

(14) 

25,7 % 

(19) 

13,5 % 

(10) 

12,2% 

 (9) 

 3,43 74/5 

 
ÖVRIGT 
19. Organisationen arbetar med CRM som en företagsövergripande strategi snarare än som en teknisk 
lösning. 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

10,8 % 

       (8) 

10,8 % 

(8) 

25,7 % 

(19) 

16,2 % 

(12) 

18,9 % 

(14) 

17,6 % 

 (13) 

 3,74 74/7 

 
20. Customer Relationship Management (CRM) finns som en integrerad process mellan företagets 
olika funktionella/operativa enheter 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

16,2 % 

       (12) 

24,3 % 

(18) 

18,9 % 

(14) 

20,3 % 

(15) 

10,8 % 

(8) 

9,5 % 

 (7) 

 3,14 74/6 

 
21. Är CRM en prioriterad strategi inom erat företag? 
Instämmer inte alls (1) (2) (3) (4) (5) (6) Instämmer helt  Medelbetyg Antal svar/kom 

 

 

2,7 % 

       (2) 

13,5 % 

(10) 

20,3 % 

(15) 

17,6 % 

(13) 

24,3 % 

(18) 

21,6 % 

 (16) 

 4,12 74/10 

 
22. Planerar företaget att utföra något projekt/förändringsarbete inom CRM den närmaste tiden? 
Val: Svarsprocent Antal svar 

Ja, inom 3 månader 49,3 % 35 

Ja, inom 6 månader 16,9 % 12 

Ja, inom 12 månader 25,4 % 18 

Nej, inga planer 8,5 % 8 
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23. Inom vilka områden? 
Områden: Svarsprocent Antal svar 

Förbättra kundanalys och segmentering 79,4 % 50 

Ökad lojalitet 61,9 % 39 

Förbättra analys- och rapportmöjligheter 55,6 % 35 

Förbättra kundnöjdhet 54,0 % 34 

Förbättrad kampanjhantering 52,7 % 33 

Nya kunddatabaser och datalager 36,5 % 23 

Framtagning av ny kundstrategi 31,7 % 20 

Nya verktyg för kundtjänst 30,2 % 19 

Nytt säljstöd 20,6 % 13 

Övrigt 9,5 % 6 

• Införande av Closed feedback loops 
• Framtagning av nya nyckeltal och segmenteringsmodeller ex. CLV, RFM). Utveckla arbetet kring kundlivscykeln. 
• Omorganisation 
• Tekniska integrationer mellan affärssystem och CRM system. 

 
24. Nuvarande befattning?        
Befattning Antal 
Kundstrateg/Kundanalytiker 
Affärsutveckling 
Head Large Corporates 
Varumärkesansvarig 
Marknadschef 
CRM ansvarig 
Kundklubbschef 
Analyschef 
Strategisk kundutveckling 
Reklamchef 
Kund- och partneransvarig 
MC 
CIO 
Business Reengineering Manager 
Head of Customer Strategy 
Dir CRM & Media 
NPS manager 
Project Manager CRM 
Head of Customer Experiance 
Gruppchef systemutveckling område CRM BIlling 
Customer experience manager 
Loyalty Manager 
Concept Leader & Försäljningsansvarig 
Avdelningschef Kundsupport 
PR-ansvarig 
Affärsutvecklingschef 
Kommunikatör 

1 
3 
1 
1 
1 
13 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
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