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Sammanfattning 
	  
Sedan början på 90-talet och informationsteknikens intågande kan vi nu snabbare än 
någonsin hämta information från världens alla hörn. Detta gör att spelplanen för 
företag har förändrats radikalt och företag måste anpassa sig till kunden på ett helt 
annat sätt än tidigare. Denna utveckling har tvingat företag att förstå vikten av att se 
kundens relation till företaget som en värdeskapande process som syftar till att 
utveckla långvariga relationer parterna emellan.  
 
Detta kombinerat med utvecklingen av informationstekniken (IT) och hanteringen av 
datalagring under 1990-talet har tillsammans skapat begreppet Customer Relationship 
Management, förkortat CRM. Begreppet kan beskrivas som en strategisk metod som 
används av företag för att öka förståelsen för kunders behov. En lyckad CRM 
implementering och strategi ökar hävstången för marknadsföring, försäljning, 
personalhantering och ger större möjlighet att lyckas med att maximera lönsamheten 
med varje kund. Men att arbeta med CRM är svårt och en misslyckad CRM-
implementering kan förutom att skada även förstöra kundrelationer. Syftet med denna 
studie är därför att undersöka vilka förutsättningar svenska företag har att arbeta med 
Custom Relationship Management samt utreda vilka faktorer som blir viktigast i det 
kommande arbetet med att skapa långvariga och lönsamma kundrelationer.  
 
För att besvara ovanstående syfte har studien utgått ifrån en metodtriangulering där 
kvantitativ samt kvalitativ undersökning har genomförts. Undersökningen består av 
fyra intervjuer samt 72 enkätsvar där samtliga respondenter har haft god översikt i det 
representerade företagets kundhantering. Eftersom forskaren ämnat förklara 
verkligheten för dessa företag samt utgått ifrån teorin ”the eight building blocks” har 
studien antagit ett positivistiskt synsätt och ett deduktivt angreppsätt.  
 
Efter analys av studiens insamlade empiri antyder undersökningen att en stor del av 
företagen arbetar för att förbättra sina kundrelationer. Det slutgiltiga resultatet av 
denna studie visar att företag har delar av rätt förutsättningar för att arbeta med CRM, 
men att det finns stort utrymme för effektivisering och förbättring.   
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1. Inledning 
I detta avsnitt förklaras och diskuteras ämnet Customer Relationship Management. 

Denna diskussion ämnar förklara det problem som finns såväl praktiskt samt metodiskt 

inom ämnet. Denna problematisering kommer sedermera mynna ut i en 

problemformulering vilket ligger till grund för det syfte studien har som uppgift att 

undersöka. I det inledande avsnittet kommer även en tydlig avgränsning ske och studiens 

definition på ämnet introduceras. 

1.1 Bakgrund 
Det råder inga tvivel om att vi lever i en globaliserad värld. Sedan början på 90-talet och 

informationsteknikens intågande kan vi nu snabbare än någonsin hämta information från 

världens alla hörn. Skiftet från traditionell medial kommunikation till en mer horisontell 

kommunikation genom internet har gett oss en helt ny dimension i vår verklighet. 

(Castell, 2011, s. 18-19).  Vilket gör att företag måste anpassa sig till kunden på ett annat 

sätt än tidigare. (Chen & Popovich, 2003, s. 672).   

 

Tills nyligen har företag varit produktfokuserad och riktat sin marknadsföring till så 

många människor som möjligt. Alla kunder sattes i samma fack och bedömdes ha samma 

behov och preferenser. Detta synsätt har senare banat väg för en direkt marknadsföring, 

där kunder delas in i olika segment och marknadsföringen anpassas efter dessa. Detta mer 

selektiva tillvägagångsätt resulterade i kostnadsbesparingar och en bättre svarsfrekvens. 

(Goohud, Wixom & Watson, 2002, s. 80). 

 

Bulte och Waterschoot (1992, s. 85-86) förstärker även detta genom att beskriva den 

etablerade ideologin om kundens behov, marknadsföringsmixen och de fyra p:na (pris, 

produkt, placering, påverkan), som något förlegad och inrutad eftersom denna helt bortser 

ifrån mänskliga relationer. De beskriver också värdet i mötet mellan kunden och 

företaget, där de är troligt att båda sidor gynnas av detta. Detta får även medhåll av 

Grönroos (1994, s.4) som menar att globaliseringen har tvingat fram ett erkännande av 

kunden vilket har lett till att den traditionella marknadsföringsmixen börjar tappa sin 

position. Grönroos (1994, s. 14) belyser även det faktum att marknadsföringsmixen finns 

än idag, men att ett paradigmskifte har ägt rum där företag måste förflytta sitt fokus till 

ett mer kundorienterat perspektiv. Denna monumentala förändring vad gällande 

konkurrens för företag har lett till att kundens val har ökat i en marknad full av produkt 

och servicemöjligheter. Därför tävlar många företag idag om att vinna tillbaka sin kontakt 

till nya såväl som gamla kunder i förhoppningen att skapa en långvarig kundrelation. 

(Chen & Popovich, 2003, s. 672). 

 

”Inget företag kan överleva utan sina kunder. Om du inte har kunder, har du inget 

företag. Du har en hobby” (Peppers & Rodgers, 2005, s. 3). 

 

Denna utveckling har gjort att fler företag förstår vikten av att se kundens relation till 

företaget som en värdeskapande process som syftar till att utveckla långvariga relationer 

parterna emellan. Detta kombinerat med utvecklingen av informationstekniken (IT) och 

hanteringen av datalagring under 1990-talet har tillsammans skapat termen Customer 

Relationship Management. (Payne & Frow, 2005, s. 167). Customer Relationship 

Management beskrivs enligt Payne och Frow (2005, s.168) som en strategisk metod som 

används av företag för att öka förståelsen för kunders behov. Denna ökade förståelse ska 
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ske genom en funktionell integration av processer, människor, tekniska lösningar och 

verksamheter som tillsammans strävar efter att skapa en positiv värde effekt för företagets 

aktieägare och kunder.  

 

Men definitionen på vad Customer Relationship Management, som kommer förkortas 

som CRM framöver, är och vad det innebär är inte samma sak beroende på vem du frågar. 

Payne och Frow (2005, 167-168) visar att resultatet beträffande vad olika CRM-ansvariga 

ansåg strategin vara, gav ett brett spektra med åsikter. Somliga ansåg att strategin var e-

handelslösning, kundservice eller kunddatabaser medan vissa betecknade det som ett 

lojalitetschema och informationssystem.  

 

Chen & Popovich (2005, s. 673) beskriver att begreppet inte enbart borde ses som 

teknologiska lösningar för marknadsföring, produkt och tjänsteförsäljning. Utan något 

som vid en lyckad implementering skapar en kundorienterad och teknologiskintigrerad 

affärsstrategi som ska maximera alla förhållanden och vilket ska genomsyra alla delar av 

organisationen. Utöver det kan CRM även ses som ett resultat av en utveckling av 

marknadsföringsidéer, ny tillgänglig data, teknologier och organisationsformer. 

(Boulding, Staelin, Ehret & Johnston, 2005, s. 164). All denna tvetydighet av begreppet 

samt dess innebörd skapar följaktligen en diskussion på såväl akademisk samt 

företagsnivå. (Payne & Frow, 2005, s. 167). Oavsett synsätt kan dock en sammanfattande 

slutsats dras, förändringen till ett mer globalt samhälle har tvingat företag att reagera och 

göra ett försök till att skapa lojala kunder genom förståelse samt ett gemensamt 

värdeskapande. Några företag lyckas på ett framgångsrikt sätt vinna detta race genom en 

tydlig teknologiskintigrerad och kundorienterad affärsstrategi (Customer Relationship 

Management) medan vissa halkar efter. (Chen & Popovich, 2003, s. 672).   

1.2 Problematisering  
En lyckad CRM-implementering och strategi ökar hävstången för marknadsföring, 

försäljning, personalhantering och ger större möjlighet att lyckas med att maximera 

lönsamheten och interaktionen med kunden. (Chen & Popovich, 2003, s. 673). För 

kunder, kan CRM innebära en enkelhet och bekvämlighet när det kommer till att slutföra 

transaktioner oavsett vilken informationskanal som används. (Gulati & Garino, 2000, s 

108). Förutom att hantering av kundrelationer effektivt ökar kundnöjdheten har många 

CRM initiativ för företag resulterat i högre intäkter och lägre driftkostnader. (Chen & 

Popovich, 2003, s. 673).  

 

Ur ett teknologiskt perspektiv kan CRM vara ett verktyg för företag att samla information 

och analysera kundens mönster, förutspå kundens beteende och svara med en tidsenlig 

och effektiv kommunikation. Det ger dessutom företag möjligheten att förstå kunden ur 

ett 360 graders perspektiv genom att lära från gamla interaktioner och på så sätt 

optimerade de kommande. (Chen & Popovich, 2003, s. 677). Det är därför lätt att ställa 

sig frågan varför ett företag inte skulle vilja implementera CRM-strategi i sin 

organisation? 

 

Men att arbeta med CRM är svårt och en misslyckad CRM-implementering kan förutom 

att skada även helt förstöra kundrelationer (Frow, Young & Wilkinson, 2011, s. 79). 

Oberoende rapport styrker detta faktum då Economist Intelligence Unit (2007), visar att 

22 % av alla CRM-projekt inte lever upp till dess förväntningar, AMR Research (2007) 

förklarar att ett av tre CRM-projekt misslyckas och mindre än 50 % av CRM-projekt till 

fullo möter kundens förväntningar. (Rigby, Reichheld & Schefter, 2002, s. 1-2). Vad är 
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det då som gör att vissa företag lyckas med sin CRM-implementering då andra inte gör 

det? Finns det några förutsättningar som vissa företag har, men andra saknar?  

 

Studien bygger på antagandet om att ett företag har alla byggstenar ur ramverket the eight 

building blocks, så finns goda förutsättningar att lyckas med ett framgångsrikt CRM 

arbete (Radcliffe, 2001, s. 1; Rigby, Reichheld & Schefter, 2002, s. 1-2; Davies, 2011). 

Eftersom forskaren gjort detta antagande blir en del av studien därför också att analysera 

till vilken utsträckning svenska företag tillämpar ramverket the eight building blocks. 

(Radcliffe, 2001, s. 1). Antagandet är dels gjort eftersom ramverket är välkänt och högt 

ansett i hela världen (Rigby, Reichheld & Schefter, 2002, s. 1-2; Davies, 2011), men 

också för att företaget forskaren skriver på uppdrag åt, arbetar kontinuerligt utifrån detta 

ramverk. Sammantaget leder detta till följande problemformulering:  

1.3 Problemformulering 
På vilket sätt arbetar svenska B2C företag med CRM och finns det goda förutsättningar 

för att bedriva ett framgångsrikt CRM arbete? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara vilka förutsättningar svenska B2C-företag har att 

arbeta med Customer Relationship Management. Undersökningen skall även förklara 

hur företagen arbetar idag och vilka faktorer som blir viktigast i det kommande arbetet 

med att skapa långvariga och lönsamma kundrelationer.  

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Customer Relationship management, förkortat CRM, är ett relativt nytt fenomen inom 

samhällsekonomin vilket gör att det finns mycket att studera inom området (Payne & 

Frow, 2005, s. 167). I dagsläget används ett ramverk vid namn ”The Eight Buildning 

Blocks” skriven av John Radcliffe vid Garner Research som beskriver vilka byggstenar 

ett företag behöver för att arbeta med CRM på ett framgångsrikt sätt. Detta ramverk är 

högt ansedd över hela världen och används ofta i praktiken, tyvärr inte lika ofta i den 

akademiska världen (Rigby, Reichheld & Schefter, 2002, s. 1-2; Davies, 2011). Detta 

forskningsgap hoppas forskaren fylla genom att koppla varje byggsten från ”The eight 

Building blocks” till en för honom akademisk relevant teori. Förhoppning är att kunna 

bidra till ett nytt synsätt som binder den praktiska och den akademiska världen samman 

inom fenomenet CRM.  

 

Utöver det teoretiska bidraget ämnar forskaren öka förståelsen för CRM. Det innefattar 

vilka förutsättningar svenska företag har att arbeta med begreppet samt vilka hinder 

företag står inför gällande kundrelationer. Vilket på sikt ska hjälpa företagen att skapa en 

lönsam verksamhet men även ge konsumenter mer precisa värdeerbjudanden som är av 

faktiskt betydelse för individen. Zablah, Beuenger, and Johnston (2003, p. 116) 

understryker vikten av att studera CRM, de förklarar att mer forskning inom ämnet 

inte bara är motiverat utan att det finns ett desperat behov utav det. 
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1.6 Avgränsningar 
På grund utav den begränsade tidsramen forskaren förfogat över samt att studien ska 

bedömas som legitim utifrån problemformuleringen har undersökningen krävt 

avgränsningar.  

 

De studerade företagen har avgränsats till företag som arbetar med produkter och tjänster 

mot konsumenter, även kallade business to customer (B2C). Detta har gjort att forskaren 

har bortsett från företag som arbetar med produkter och tjänster mot andra företag, kallade 

business to business (B2B). Studien har fokuserat på åtta branscher för att vara 

genomförbar; bank/finans, försäkring/pension, detaljhandel, telecom, resor, media, 

energi samt bensin/transport. 

 

Forskarens begränsade resurser har även lett till en avgränsning till svenska stora företag. 

Stora företag räknas enligt bolagsverket som företag som har fler än 50 anställda i 

medeltal, mer än 50 miljoner kronor i balansomslutning samt mer än 80 miljoner kronor 

i nettoomsättning (bolagsverket.se 2015-04-25). 

1.7 Definitioner och nyckelbegrepp 
Som tidigare nämnts finns en rad olika definitioner på begreppet customer relationship 

managent. Forskaren har i denna studie valt definitionen; en affärsstrategi som syftar till 

att optimera lönsamheten, intäkter och kundrelationer genom att organisera företaget 

kring kundsegment, främja kundtillfredsställelse samt länka processer från kunder via 

leverantörer (Radcliffe, 2001, s. 1). Då denna kan anses vara korrekt eftersom den skapats 

av det högt ansedda forskning- och rådgivnings företaget Gartner Group (Rigby, 

Reichheld & Schefter, 2002, s. 1-2; Davies, 2011).  

 

1.8 Uppdrag 
Studien är skriven på uppdrag åt Capacent AB som bidragit med stöd och resurser vilket 

möjliggjort denna undersökning. Capacent är ett managementföretag som bland annat 

driver konsultverksamhet inom CRM och har arbetat under namnet Capacent sedan år 

2009. Företaget har cirka 110 anställda och har kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg 

och Finland (Capacent.se 2015-04-28). 

 

Forskaren vill påpeka att trots att studien gjorts på uppdrag så har denne gjort allt i dennes 

makt för att behålla ett objektiv synsätt arbetet igenom.  
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2. Metodologisk utgångspunkt 
I metodavsnittet behandlas val av forskningsansats och metodsynsätt för studien. Vidare 

redogörs även forskarens verklighetssyn och därmed följaktligen vilken kunskapssyn 

studien bygger på. Slutligen diskuteras forskarens kritiska syn på de källor som studien 

beaktat samt en förklaring av det samhälleliga och etiska aspekterna. Syfte med avsnittet 

är att ge läsaren en helhetsbild över vilka strategier och metoder som använts.  

2.1 Ontologiska epistemologiska aspekter  
För att förklara studiens valda problem, metod och teori vill forskaren beskriva dennes 

kunskapssyn. Inom kunskapssyn är det två största inriktningarna positivism och 

hermeneutik. (Johansson- Lindfors, 1993, s. 10). Där den samlade beskrivningen för 

positivism innebär ett naturvetenskapligt forskningsideal med grundsyfte att förklara hur 

verkligheten ser ut. Hermeneutikens grundsyfte är å andra sidan att tolka samt förstå 

verkligheten och där vetenskapstraditionen kommer från den humanistiska vetenskapen. 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 38-42). De perspektiv som presenteras ovan är teoretiska 

ytterligheter och där av behöver inte verkligheten representeras av den ena eller den andra 

av dessa vetenskapliga tillvägagångssätt. Även om ett kunskapsteoretiskt och ontologiskt 

intresse ofta förknippas med vissa forskningsmetoder så är inte dessa kopplingar av 

deterministiskt slag (Bryman et al 2011, s. 539). Denna studies syfte var att förklara hur 

förutsättningarna såg ut för svenska B2C-företag att arbeta med CRM, det kombinerat 

med att forskarens syn på verkligheten gjorde att studien bygger på en positivistisk 

kunskapssyn. Forskaren anser sig själv studera verkligen ur ett förklarande perspektiv och 

eftersom denna studie ämnar förklara verkligenheten samt behålla ett så objektivt synsätt 

arbetet igenom kändes också den positivistiska kunskapssynen naturlig att arbeta ifrån.  

 

För att förklara dessa förutsättningar gjordes en kvantitativ undersökning där CRM-

ansvariga fick chans att förklara hur var och ens arbetsförhållande såg ut. Dessutom 

gjordes kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse hur verkligheten såg ut inom 

företag. Det kan argumenteras att forskaren därmed antog en hermeneutisk kunskapssyn 

då intervjuer ofta ämnar till en tolkning och förståelse snarare än förklaring av 

verkligheten. Forskaren har dock strävat efter att anta en positivistisks synsätt eftersom 

intervjusvaren ämnades för att ge studien en ökad möjlighet till förklaring av 

verkligheten. 
 

Eftersom studien är baserad på kvantitativ och kvalitativ insamlat data för att undersöka 

förutsättningarna att arbeta med CRM, är det svårt att bortse att studien innehåller spår 

av interpretativism då de tillfrågade respondenterna alltid svarar från sin egen tolkning 

och åsikt om den berörda frågan. (Bryman, 2011, s 543). Som forskare kan det vara svårt 

att vara medveten om sina förutfattade meningar, men det är ens skyldighet att sträva efter 

objektivitet. (Ejvegård 2009, s 19). Denna studie har strävat efter en objektivitet för att 

ge studien en hög reliabilitet, det ska med det sagt tilläggas att forskaren har förkunskap 

inom området då vederbörande är nästintill färdigutbildad civilekonom och detta kan ha 

påverkat studiens utformning. Men för att positivismen grundar sig i att vetenskapen ska 

vara sträva mot att vara värderingsfri och empirisk prövbar, är det också naturligt att 

positivism förefaller sig vara det eftersträvade vetenskapliga synsättet. (Bryman & Bell, 

2013, s. 36).  
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2.2 Angreppssätt 
De två huvudsakliga angreppsätten inom samhällsekonomisk forskning är induktivt och 

deduktivt. De två angreppsätten förklarar hur teori samt verklighet förhållit sig till det 

aktuella forskningsområdet. Det induktiva angreppsättet sammanfattas genom att 

forskaren utgår ifrån observationer för att sedan skapa eller använda sig utav en teori. 

Deduktivt angreppsätt innebär att forskaren utgår ifrån en redan befintlig teori, för att 

sedan utveckla sin empiri. Vilket innebär att studiens resultat från ett deduktivt 

angreppsätt antingen förkastar eller bekräftar den valda teorin. (Bryman, 2011, s. 26-28). 

Denna studie utgått ifrån ramverket ”The Eight Building blocks” som förklarar att för att 

lyckas med ett lyckat CRM-arbete behövs åtta byggstenar; CRM-vision, CRM-strategi, 

värdera kunduppevelse, organisatorisk samverkan, CRM-process, CRM-information 

samt CRM-teknologi. Detta ramverk har sedan legat till grund för att förklara 

förutsättningarna för svenska B2C-företag att arbeta med CRM. Eftersom studien utgått 

ifrån den teoretiska referensramen i syfte att förklara om den stämmer överens med 

verkligheten, förefaller det sig också naturligt att forskaren använde sig utav ett deduktivt 

angreppsätt. Vidare såg forskaren ett värde i att förklara dessa förutsättningar eftersom 

denne inte funnit att tidigare forskning på ett tillfredställande sätt förklarat den verklighet 

svenska B2C-företag befinner sig i gällande kundrelationer. 

2.3 Litteratursökning 
Denna studies litteratursökning har skett genom databaser som: Google Scholar, EBSCO, 

och Diva. Några exempel på dem använda sökorden är; Customer Relationship 

Management, customer Management, globalization, service logic, benefits with CRM, 

competing through service, goods to service, CRM framework, CRM problems.  

 

Google Scholar var ett enkelt och praktiskt verktyg som genom tydlig citering av tidigare 

publikationer gav forskaren möjlighet att enkelt välja ut den mest relevanta forskningen 

inom CRM. I arbetet med litteratursökning har även EBSCO varit ett bra verktyg. EBSCO 

har en betydande källa till vetenskapliga artiklar och varit ett bra komplement till Google 

Scholar eftersom denna databas har gett andra träffar på samma sökord. Genom databasen 

Diva, som publicerar studentuppsatser, gavs även möjligheten till ytterligare kunskap om 

ämnet samt inspiration till arbetet. Sammanfattningsvis var varje databas en viktig faktor 

i utforskningen studiens forskningsfråga.  

2.4 Källkritik 
Att konsekvent kritisk granska det källor som en studie bygger på är grundläggande vid 

all typ av forskning. Denna granskning ska sedermera grunda sig i fyra elementära krav, 

vilket är, äkthet, färskhet, samtidighet och oberoendegrad (Ejvegård 2009, s. 71-73). 

 

Kravet om äkthet betyder i korta drag att studiens material bör vara trovärdigt. Det finns 

alltid risk för förfalskningar och därför gäller det att som forskare upptäcka dessa 

(Ejvegård, 2009, s. 71).  Till största del är de vetenskapliga artiklar som studien bygger 

på peer reviewed samt publicerade i högt ansedda tidskrifter, vilket gör att äktheten i 

studien kan anses hög. Färskhet innebär att forskaren i störst möjliga mån ska referera till 

den nyaste källan denne kan hitta (Ejvegård, 2009, s. 72). Vilket varit en grundläggande 

strävan för forskaren arbetet igenom. Kravet om samtidighet beskriver att det är forskaren 

ska använda sig utav ett verk publicerade så närliggande studien som möjligt, eftersom 

detta ökar chansen till en korrekt beskriven verklighet av samhället. (Ejvegård, 2009, s. 

73). Även detta har forskaren beaktat, om men inte i samma utsträckning som äkthet och 

färskhet.  
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Det sista kravet, oberoendekravet, grundar sig i att forskaren alltid ska sträva att använda 

sig utav primärkällor än sekundärkällor. Detta eftersom en sekundärkälla kan influeras av 

en subjektiv tolkning snarare än den absoluta sanningen (Ejvegård, 2009, s. 71). Detta 

har varit av största vikt för forskaren och har därför prioriteras genom hela studien. 

Forskaren har i störst möjliga mån vidare valt att undvika källor, som inte varit primära.  

2.5 Samhälleliga och etiska aspekter 
Bryman (2011, s. 131-132) belyser fyra viktiga krav som bör beaktas ur ett etiskt 

perspektiv, dessa är, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt 

informationskravet. Detta innebär följaktligen att respondentens medverkan är frivillig, 

informationen behandlas med konfidentialitet, informationen som hämtas enbart syftar 

till att bidra till studien samt att de berörda individerna vet vad studien avser att 

undersöka.  

 

Att beskriva ett företags hantering av kundrelationer kan vara etiskt känsligt, för såväl ur 

ett kund- samt företagsetiskt perspektiv. På grund utav detta har varje respondent samt 

representerat företag förhållits anonym genom hela studien.  All information som lett till 

det slutgiltiga resultatet har dessutom inte delgivits för någon annan forskaren och dennes 

forskningsgrupp i syfte att följa konfidentialitetskravet. Varje respondent som 

kontaktades fick information om att det var frivilligt att delta och det data som sedan 

samlades in har bara använts till att besvara studiens problemformulering.   
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3. Teoretisk referensram  
Detta kapitel ämnar ge läsaren en djupare förståelse till den teori och litteratur som 

studien grundar sig på. I kapitlets inledande del beskrivs den mer praktiskt ansedda 

ramverket ”The eight building blocks”, därefter kopplas var och en av ramverkets alla 

byggstenar till akademiskt relevanta teorier. 

3.1 The eight building blocks of CRM 
Customer Relationship Management är, som beskrivet i problembakgrunden, något som 

kan vara svårt att implementera och bedriva på ett framgångsrikt sätt (Rigby, Reichheld 

& Schefter, 2002, s. 1). För att förändra detta faktum skapade forskningsinstitutet Gartner 

år 2001 därför ett ramverk i syfte att hjälpa företagen att nå framgång med CRM och trots 

att ramverket skapades för mer än ett decennium sedan används det fortfarande och är 

högt ansett runt om i världen (Rigby, Reichheld & Schefter, 2002, s. 2; Davies, 2011). 

Ramverket fick namnet; the eight building blocks of CRM och beskriver vilka 

komponenter som en CRM strategi behöver. Dessa åtta komponenter är översatt till 

svenska; CRM-vision, CRM-strategi, värdering av kundupplevelsen, organisatorisk 

samverkan, CRM-processer, CRM-information, CRM-teknologi och CRM-mätetal. 

Dessa åtta byggstenar bör sedermera ses som en integrerad process där de åtta blocken 

ska betraktas individuellt, men ha en röd tråd emellan, för att tillsammans skapa en 

balanserad relation som uppfyller kraven mellan företaget och dess kunder. För att uppnå 

denna balanserade relation som skapar ett långsiktigt värde för båda parter krävs en 

strategi som omfattar hela verksamheten. Men för att lyckas med detta krävs ofta en 

exekvering på företagsnivå vilket är problematiskt då det inte bara kräver att de redan på 

styrelsenivå finns ett obevekligt fokus på kunden, det måste dessutom klara av trycket 

mot kraven ställda mot intäkt och resultatmålen (Radcliffe, 2001, s. 1). Figur 1 visar det 

åtta byggstenarna som är nödvändiga för att nå framgång med CRM. Pilen mellan punkt 

3 och 4 finns för förtydliga i vilken fas där människor möts, bygger relationer och 

tillsammans skapar värde. (Radcliffe, 2001, s. 1) 

 
Figur 1. The eight building blocks.  
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Nedan kommer de åtta blocken beskrivas mer detaljerat samt kopplas ihop med relevanta 

teorier. 

3.1 CRM Vision (1) 
Ett framgångsrikt CRM kräver en tydlig vision så att strategin och implementeringen kan 

utvecklas för att nå de uppsatta målen. CRM visionen ska skapas utifrån hur företaget vill 

se och upplevas för kunden vilket gör att customer value proposition (CVP) är en stor 

nyckel för CRM visionen. Genom CRM visionen kan företaget sticka ut från sina 

konkurrenter, målgrupper vet det kan förvänta sig från företaget och de anställda vet vad 

de ska leverera i form av kundupplevelse. ”En lyckad CRM vision är hörnstenen till att 

motivera anställda, skapa kundlojalitet och vinna marknadsandelar” (Radcliffe, 2001, s. 

2). 

3.1.1 Customer Value Proposition (Kundvärdeförslag) 

Customer value proposition (CVP) har på senare år blivit ett utav de begrepp som används 

mest frekvent inom affärsmarknader. Men det finns inga avtal om vad som egentligen 

utgör CVP och hur det ska användas. (Andersson, Narus & Rossum, 2006, s. 3) För att 

behålla företagets marginaler vid försäljning beskriver Andersson, Narus och Rossum 

(2006, s. 2) att företaget ska undersöka kundens försättningar för att förstå dennes unika 

behov. Genom att göra det kan företaget sedan utforma en produkt och tydligt förklara 

varför den är bättre än sina konkurrenters, det vill säga ge ett customer value proposition. 

”Pressen att hålla nere kostnader kan göra att kunder bara tittar på priset, hjälp kunden 

förstå och tro på varför just ert företags erbjudande är bättre”. (Andersson, Narus & 

Rossum, 2006, s. 3). 

Customer value proposition delas sedan in i tre olika nyttjandetyper beroende på vem och 

hur CVP används: Alla fördelar, gynnsamma skillnader och djup förståelse. Alla fördelar 

utgår ifrån minst kunskap om kunden, tid samt energi i värdeerbjudandet då företaget 

förenklat listar alla fördelar utan att se till den specifika individen. Detta har dock en stor 

nackdel, vilket är att företaget påvisar fördelar som kunden inte bryr sig om. Gynnsamma 

skillnader utgår ifrån ett erkännande av konkurrenter, för att utifrån dessa påvisa fördelar 

med det egna företagets värdeerbjudande. Svårigheten med detta är att företaget måste 

besitta en stor kunskap om dess konkurrenter. Den tredje och sista nyttjandetypen, djup 

förståelse, söker en total förståelse för kunden förutsättningar och behov i syfte till att 

skapa ett optimalt värdeerbjudande för den specifika individen (Andersson, Narus & 

Rossum, 2006, s. 5-6). 
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Tabell 1. Illustrerar olika typer av kundvärdeförslag (Andersson, Narus & Rossum, 2006, s. 7). 

3.2 CRM Strategi (2) 
En korrekt CRM strategi bör ses som en anpassad planläggning skapad från det specifika 

företagets finansiella mål genom affärsstrategin, snarare än en gemensam 

genomförandeplan som alla företag kan använda. Målet med denna strategi är förvärva, 

utveckla samt behålla värdefulla kunder till företaget. Dessa mål ska sedermera uppnås 

genom att skapa en stark samhörighet med företagets kunder så att köp sker oftare, att 

kunden rekommenderar företaget till andra individer samt att kunden blir villig att betala 

ett högre pris. Med andra ord skapa en stark kundlojalitet (Radcliffe, 2001, s. 2). 

 

 

3.2.1. Customer Loyalty (Kundlojalitet) 

Kundlojalitet kan ses som styrkan i förhållandet mellan individers attityd och upprepade 

köpbeteende till de aktuella företaget. Detta förhållande förmedlas sedan genom sociala 

normer och situationsanpassade möten som tillsammans ska sträva mot en stark lojalitet 

de två parterna emellan. Denna lojalitet kan mätas genom två variabler: Relativ attityd, 

som förklarar vilken attityd kunden har mot företaget och upprepat köpbeteende, som 

beskriver när, var och hur ofta kunden konsumerar hos företaget. När dessa två sedan 

ställs mot varandra kan lojaliteten mätas för att förstå vilket förhållningsätt kunden har 

till företaget (Dick & Basu, 1994, s. 99-100). 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

  

Upprepade  köpbeteenden 
 

  Ofta Sällan  

Relativ 
Stark 1. Lojalitet 2. Latent lojalitet 

  

attityd 
Svag 3. Oäkta lojalitet 4. Icke lojalitet 

  

       
Tabell 2. Visar att sambandet mellan upprepade köpbeteende och relativ attityd, ger fyra olika mått på 

lojalitet. (Dick & Basu, 1994, s. 101). 

 

1. Lojalitet: När en kund har en stark attityd till företaget och upprepar köpbeteenden 

ofta. Detta är vad varje företag bör sträva efter. 

 

2. Latent lojalitet: Förklaras genom att kunden upplever en stark samhörighet med 

företaget, men köp sker inte i samma utsträckning som det finns potential till.  

 

3. Oäkta lojalitet: Kunden upprepar ofta sitt köpbeteende hos företaget, men 

upplever ingen stark association till det samma. Denna kund tenderar att vara stark 

konsumerande individ som inte har problem byta till en konkurrerande 

verksamhet. 

 

4. Icke lojalitet: Förklaras när en kund har en svag attityd samt sällan utför 

upprepade köp hos företaget. Denna kund kan anses som företagets svåraste 

individ att hantera då det inte finns någon befintlig kundrelation (Dick & Basu, 

1996, s. 101-102). 

3.3 Värdera kundupplevelsen (3) 
Kundens upplevelse när denne integrera med företaget spelar en nyckelroll till att forma 

uppfattningen om företaget. En god kundupplevelse skapar kundnöjdhet, förtroende och 

långsiktig lojalitet. En dålig kundupplevelse har å andra sidan en motsatt effekt och 

eftersom negativa nyheter sprids snabbare än positiva finns stor risk för att skada 

företagets potential att skapa och förvärva nya kundrelationer. Hur mycket ett företag 

internt än försöker gissa sig till hur det känns att vara kund går det aldrig att simulera helt 

korrekt, därför gäller det att vårda kunden och inse värdet i interaktionens funktion 

(Radcliffe, 2001, s 2) 

3.3.1 Customer Experience Management (Kundupplevelse)  

Customer Experience Management (CEM) innebär att skapa förståelse för den direkta 

eller indirekta kontakten kunden har med företaget (Meyer & Schwager, 2007, s. 2). I 

skapandet av denna förståelse med företaget måste alla aspekter av företagets erbjudande 

tas i beaktning. Det räcker inte att bara fokusera på kundvårdskvalité utan reklam, 

förpackning, produkt/tjänstefunktioner, användarvänlighet och tillförlitlighet är minst 

lika viktigt. Tyvärr är det idag få personer med ansvar över kundupplevelsen som ser det 

ur detta breda perspektiv. Det additionellt med den breda definitionen på vad 

kundupplevelse egentligen innebär gör att det finns mer att önska i arbetet med CEM. 

”Företag som systematiskt övervakar kundens upplevelse kan ta viktiga steg i att 

förbättra det.” (Meyer & Schwager, 2007, s. 1). 
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Enligt Meyer och Schwager (2007, s. 5) är den största skillnaden mellan customer 

relationship management och customer experience management att hanteringen av 

kundupplevelse (CEM) strävar mot att få information om kunden subjektiva tankar om 

företaget, snarare än samla information om serviceärenden, produktreturer och översiktlig 

kundinformation (CRM).   

 
Tabell 3. Visar de huvudsakliga skillnaderna mellan CEM och CRM (Meyer & Schwager, 2007, s. 4). 

3.4 Organisatorisk samverkan (4) 
Många företag lever idag i illusionen av att en CRM-technologisk implementation räcker 

för att skapa en kundfokuserad organisation. Vissa ignorerar, glömmer eller till och med 

medvetet undviker de nödvändiga förändringar som organisationen måste genomgå. 

Riktig CRM innebär att alla individer, grupper och slutligen hela organisationen är 

fokuserade på att förstå de förutsättningar och behov kunden har eftersom de interna 

förändringarna måste ske innan de externa påbörjas. 

 

Det är därför viktigt att hela organisationen är öppna för förändringar och får incitament 

till varför det ska ske. Därför blir följaktligen en kritisk punkt att klara av att ändra den 

befintliga strukturen och kulturen i företaget (Radcliffe, 2001, s. 3). Att få medarbetarna 

engagerade till förändring är därför av största vikt för att skapa en lyckad CRM 

implementation (Auh, Bove & Shum, 2008, s. 1346). 

3.4.1 Employees commitment to change (Medarbetarnas engagemang till 

förändring)   

Nyckeln till ett framgångsrikt arbete med CRM är enligt Auh, Bove och Shum (2008, s. 

1348-1489) är att få medarbetarna engagerade till förändring eftersom dessa är den största 

grupp som kommer arbeta med frågan ur ett långsiktigt perspektiv.  

 

Genom att belysa fem olika faktorer är skapandet av engagerade medarbetare möjligt: 1) 

Organisationens kultur, vilket innebär att företaget kan främja förändring genom att 

förändra kulturen i organisationen. 2) Ledarskap, föreslår att det är av vikt att de som 

leder CRM arbetet måste ha god insyn i CRM-tekniken, kämpa för en gemensam vision 

inom organisationen och vara innovativ. 3) Tvärfunktionell interaktion, innebär att en 

tvär-funktionell interaktion mellan individer, affärsprocesser och information mellan 

minst två parter skapas för att öka chansen att uppgifter slutförs. 4) Träning & 
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Kommunikation, innebär att genom en bra kommunikation och utbildning kan företaget 

stärka medarbetarnas engagemang för förändring. 5) Teknologi, organisationens förmåga 

att genomföra och integrera CRM-system i företaget. (Auh, Bove & Shum, 2008, s. 1358-

1363). 

 

 

 
 
Figur 2. Visar hur alla fem fokusområden ska samverka för att skapa ett framgångsrikt CRM-arbete (Auh, 

Bove & Shum, 2008, s. 1365). 

3.5 CRM Process (5) 
Tidigare försök forma om processer i företag har primärt fokuserat på att öka 

effektiviteten och minska kostnaderna. Uppkomsten av CRM har dock lett att många 

företag flytta detta fokus till kunderna genom att fråga vilken process som verkligen dem 

bryr sig om. Detta kundorienterade fokus på processer kallas customer process re-

engineering (Radcliffe, 2001, s. 3). 

 

Genom att förstå kundens åsikt kan företaget påbörja en framgångsrik omformning som 

inte bara uppfyller kundens behov utan även bidrar till en konkurrenskraftig 

differentiering mot andra företag (Radcliffe, 2001, s. 3). 

3.5.1 The voice of the customer (Kundens åsikt) 

Genom att ta del av kundens åsikt kan företaget visa att kunden prioriteras samt att 

strategiska och operativa beslut blir mer träffsäkra mot en lönsam verksamhet (Griffin & 

Hauser, 1993, s. 2). För att säkerställa vad kunden egentligen vill är det av vikt att den 

tillfrågade får en beskrivning om erbjudandet från företaget som denne förstår. När sedan 

kunders behov är samlat måste företaget lista de primära behoven eftersom det är omöjligt 

stimulera samtliga. Det är sedan av vikt att företaget prioriterar rätt, så att varje 

kundbehov som stimuleras, men även bidrar positivt till företagets lönsamhet (Griffin & 

Hauser, 1993, s. 4-5). 

 

Griffin & Hauser (1993, s. 23) hävdar att det räcker med att intervjua 20 – 30 personer 

för att identifiera minst 90 % av kundernas behov. Vilket enligt dem är ett starkt 

incitament till att lyssna på kunden då den potentiella outputen har chans bli mycket större 

än den förhållandevis lilla tiden som intervjuerna kräver.  

3.6 CRM Information (6) 
För att bedriva ett lyckat CRM arbete krävs det ett konstant flöde av information om 

kunden till organisationen. Detta system måste ha en tydlig koppling till organisationens 

sätt att arbeta så att förståelsen om kunden kan hanteras på ett enkelt sätt. Att ta del av 

rätt information vid rätt tidpunkt genom olika kanaler är grundläggande för att förstå 
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kundens behov och förutsättningar. Tyvärr saknar många företag dessa 

informationsmöjligheter som ett resultat av många och splittrade databaser och 

informationssystem. Företag som etablerar en affärsplan för att hantera och utnyttja sin 

kundinformation är därför mer benägna att lyckas med sina CRM-mål än de som inte gör 

det (Radcliffe, 2001, s. 3). 

3.6.1 Customer information (Kundinformation) 

Hantering av kundinformation handlar om att samla in, sammanställa och använda 

kunddata för att generera kundinsikt och stimulera kundens behov (Payne och Frow 

(2005, s. 173). 

 

Därför är det viktigt att företag skapar en bra kundrelation idag, för att inte behöva betala 

för informationen om kunden i framtiden (Hagel & Rayport, 1997, s. 6). Den tekniska 

utvecklingen kommer göra det möjligt för kunder att få information om sin egen profil 

genom egna kommersiella aktiviteter. När sedan kunder inser vilket värde detta har och 

hur åtråvärt informationen är för företag, är det bara en tidsfråga innan kunder kommer 

använda denna information som en förhandlingstaktik. Denna förhandling lär dock 

troligtvis inte ske genom enskilt av varje individ, utan genom agenter och mäklare av 

kundinformation som agerar efter konsumenternas räkning (Hagel & Rayport, 1997, s. 5-

6). 

3.7 CRM Teknologi (7) 
Teknologiavsnittet beskriver att många företag definierar CRM som endast något 

teknologiskt. Detta antagande är dock felaktigt då visserligen teknologin är en stor del 

men långt ifrån hela biten av CRM-pusslet. Genom en integrerad teknisk lösning som 

genomsyrar hela företaget kan en effektivisering med CRM arbetet ske vilket i sin tur 

gynnar hela försörjningskedjan.  Detta innebär dock inte att ju mer CRM-teknologi ju 

bättre, utan att ”less can be more”, vilket innebär att vikten bör ligga på att det är rätt 

teknologi som integreras på rätt sätt (Radcliffe, 2001, s. 3). 

 

3.7.1 Assuming that more CRM is better (Anta att mer CRM är bättre) 

En anledning till att CRM-implementering misslyckas är att många chefer antar att CRM 

måste vara teknikfokuserat. Kundrelationer kan hanteras på många olika sätt och uppsatta 

CRM mål kan nås utan stora tekniska investeringar, det viktigaste är det är rätt CRM-

system. Att enbart förlita sig på tekniska lösningar kan dessutom bli en kostsam fallgrop 

då det kan räcka med att företagets anställda bara blir medvetna om kundernas behov 

(Rigby, Reichheld & Schefter, 2002, s. 5).  

 

Det är lätt att förväxla ett CRM-program som enbart en teknisk lösning, med verkligheten 

i att skapa en unik helhetsstrategi som ämnar genomsyra hela företaget i syfte att 

identifiera, utveckla och behålla kunder (Rigby, Reichheld & Schefter, 2002, s. 6).  

3.8 CRM Mätetal (8) 
Då de övriga sju byggstenarna beror på mål och mätetal för att bedöma sin prestation blir 

följaktligen den åttonde byggstenen mätetal. Utan ett riktigt mätsystem är en CRM-

strategi och de tillhörande projekten dömt att misslyckas. Dessa mått har ofta både ett 

inre och yttre fokus då de länkar verksamhetens prestation till dess strategi. Detta innebär 

också att varje företag har unika målsättningar beroende på dess strategi, förutsättningar 

och situation (Radcliffe, 2001, s. 3).  
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3.8.1 The impact of mesaure performance (Vikten av att mäta prestationen) 

Trots att företaget blir alltmer kundorienterade finns det en oro över företagen inte 

använder rätt mätverktyg samt gör mätningar i den utsträckning de borde. 

Forskningsresultat har visat att viktiga aspekter inom CRM såsom kundnöjdhet och 

kundlojalitet bara når förväntningarna i 36 % respektive 51 % av fallen (Payne & Frow, 

2005, s. 8).  

 

Det är heller inte klart hur mycket tid och granskning som sker av dessa mått på 

styrelsenivå, vilket blir komplext då rätt mätning inte bara ger indikatorer som kan avslöja 

framtida finansiella resultat. Mätningen ger även företaget chansen att genom 

återkoppling maximera avkastningen på varje kundrelation såväl som öka företagets 

organisatoriska lärande (Payne & Frow, 2005, s. 8).  

 

3.9 Definition 
Som tidigare nämnts finns en rad olika definitioner på begreppet customer relationship 

managent. Vissa använder det för att beskriva en teknikbaserad kundhantering som SFA 

(Sales Force Automation) (Payne & Frow, 2005, s 167). 

Parvatiyar och Sheth (2001, s. 2) beskriver att det är vanligt att i det akademiska samhället 

så används termerna CRM och relationsmarknadsföring som samma begrepp. Men det 

kan även vara ett filosof-relaterat fenomen som utmynnat av relationsmarknadsföring 

(Zablah, Beuenger, and Johnston (2003, s. 116).  

Forskaren har i denna studie valt definitionen, en affärsstrategi som syftar till att optimera 

lönsamheten, intäkter och kundrelationer genom att organisera företaget kring 

kundsegment, främja kundtillfredsställelse samt länka processer från kunder via 

leverantörer (Radcliffe, 2001, s. 1). Då denna kan anses vara korrekt då den skapats av 

det högt ansedda forskning- och rådgivnings företaget Gartner Group (Rigby, Reichheld 

& Schefter, 2002, s. 1-2; Davies, 2011).  
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3.9.1 Sammanställning av teorier 

 
Figur 3. Sammanställning av alla teorier.  
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4. Praktisk metod 
I denna del kommer en presentation om hur forskaren praktiskt har genomfört denna 

studie. Metoden behandlar urvalsprocessen för såväl de kvantitativa samt kvalitativa 

undersökningarna. Vidare följer även en förklaring för utformning intervjumall, enkät 

och bortfall av respondenterna.  

4.1 Datainsamling och population 
Studiens datainsamling har bestått av semistrukturerade intervjuer med 4 kundansvariga 

på stora/medelstora företag i Sverige samt enkätundersökning som besvarats av 72 

personer med god insikt i företagets kundhantering. Kombinationen av både kvalitativ 

och kvantitativ datainsamling gör att denna studie utgått ifrån en metodkombination, även 

kallad mixed method. (Denscombe 2012, s. 149). Metodkombinationen är lämplig att 

använda sig av när forskaren vill se studiens forskningsområde ur fler perspektiv, öka 

studiens precisions, förbättra resultatens trovärdighet samt täcka upp för respektive 

metods svagheter. (Denscombe 2012, s. 151-155). Denna studie har upprättat den 

kvalitativa och kvantitativa efter exakt samma mall, ramverket the eight building blocks 

samt relevant valda teorier, för att sedan ställa dessa resultat mot varandra. Det hoppas 

forskaren ska bidra till att ge studien en större bred och en djupare förståelse av företagens 

arbete med CRM.  

 

Holme och Solvang (1986, s. 185) beskriver en population som det personer en studie 

ämnar undersöka. Men att undersöka all potentiell data från populationen är svårt på 

grund utav de begränsade resurser en forskare vanligtvis har. För att möjliggöra 

undersökningen kan därför forskaren samla in data på delar av populationen, även kallade 

segment, varpå sedan använda denna som representation av hela populationen. För att 

detta urval ska bli representativt bör forskaren därför lägga vikt på valet av respondenter 

(Denscombe (2012, s. 32). Den aktuella studien ämnade ta reda på vilka förutsättningar 

stora/medelstora svenska B2C-företag har att arbeta med CRM. Detta gjorde följaktligen 

att alla svenska företag som sysslar med B2C och faller inom ramen för stora/medelstora 

organisationer utgör studiens population. Även Bryman (2012, s. 178) understryker 

svårigheten att undersöka stora populationer och därför bör ett urval göras. Eftersom det 

för forskaren i denna studie var en omöjlighet att under den begränsade tidsperioden 

undersöka hela populationen, gjordes följaktligen ett urval.  

 

4.2 Urval 
Denscombe (2012, s.33) beskriver att det gällande forskning av samhälle föreligger två 

huvudsakliga tekniker av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Vid 

sannolikhetsurval väljs respondenterna slumpmässigt utan påverkan av forskaren för att 

till exempel undvika fel av urvalet(Bryman, 2012, s. 179). Icke-sannolikhetsurval innebär 

att urvalet inte görs slumpmässigt utan exempelvis genom kvoturval eller 

bekvämlighetsurval (Denscombe, 2012, s. 37). 

 

På grund utav forskarens begränsade resurser och tidsbegränsning gjordes ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren använder sig utav de respondenter som 

lättast kan nås. Bryman (2012, s. 194) poängterar att ett bekvämlighetsurval kan leda till 

att urvalet inte är representativt populationen. Något som forskaren i detta fall motsätter 

sig genom studiens 72 enkätsvar och fyra intervjuer av personer med alla ansvar över 

företagets hantering av kundrelationer. Kontakt med dessa personer möjliggjordes genom 

samarbetet med Capacent och användning av företagets kontaktlistor.  
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4.2.1 Kvalitativt urval 

Urvalet av den kvalitativa delen i studien ämnade minst en person vars företag 

representerade branscherna; bank/finans, detaljhandel, media, resor, bensin/transport, 

energi, försäkring/pension samt telecom. Denna person skulle även ha en CRM-

befattning eller vara införstådd om företagets hantering av kundrelationer.  

 

Genom ett bekvämlighetsurval intervjuades totalt fyra personer från fyra av det 

ovanståendet branscherna. Detta innebär ett bortfall av fyra personer av de totalt åtta som 

kontaktades. Bortfall beskrivs enligt (Bryman, 2012, s. 192) som en individ som väljer 

eller inte har möjlighet delta i urvalet av undersökningen. Det kvalitativa bortfallet kan 

beskrivas av att de kontaktade personerna arbetar på högt uppsatta företag där tiden är 

väldigt dyrbar. Det kan därför sägas att forskaren prioriterades bort mot andra, för dem, 

viktigare arbetsuppgifter. 

4.2.2 Kvantitativt urval 

Det kvantitativa urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval där forskaren genom olika 

listor av populationen ämnade samla minst 70 enkätsvar där det ovanstående åtta 

branscherna skulle vara representerade av minst fyra svar från varje bransch.  

 

Valet av gränsen på minst 70 enkätsvar, varav fyra svar från varje bransch upprättades i 

samråd med studiens forskningsgrupp där detta bedömdes representera populationen på 

ett trovärdigt sätt. Totalt ombads 161 personer svara på enkätundersökningen och av 

dessa fick forskaren in totalt 72 enkätsvar. Alla 161 personer kontaktades under tre veckor 

genom mail, påminnelsemail och/eller telefonkontakt. Detta bortfall kan förklaras av att 

den upprättade enkätundersökningen innehöll många frågor och det finns därför risk att 

många respondenter valde att avbryta undersökningen. Även här vill forskaren påpeka att 

personerna som kontaktades arbetar på högt uppsatta företag och att forskaren helt enkelt 

prioriterades bort mot andra viktigare arbetsuppgifter. 

4.5 Intervjukonstruktion 
Intervjuerna bestod utav semistrukturerade intervjuer innefattar likväl som strukturerade 

intervjuer ett schema med intervjufrågor, men skiljer sig eftersom fokus inte ligger på hur 

frågorna ställs eller ordningen på frågorna utan på att skapa en smidig dialog med 

respondenten. (Bryman, 2011, s. 413). Genom alla intervjuer följdes den upprättade 

intervjuguiden för att undvika missförstånd och skeva svar från respondenterna. Men 

fokus på varje intervju låg inte på att ställa varje fråga på exakt samma sätt vid exakt 

samma tid, utan vikten låg i att respondenten skulle förstå frågan. Genom det 

semistrukturerade intervjusättet fanns därför en möjlighet ställa frågorna olika, bara 

innebörden var den samma. (Bryman, 2011, s. 419). Detta var viktigt eftersom forskaren 

ämnade skapa ett naturligt klimat med respondenten genom en smidig dialog, i 

förhoppning att detta skulle öka förståelsen för varje företags förutsättning att arbeta med 

CRM. Forskaren såg dessutom till att åka till den plats respondenten förslog för att denne 

skulle känna sig trygg i miljön där intervjun gjordes. 

 

 Intervjuguiden delades sedan upp i tre delar, (1) förstå hur företaget arbetar med CRM 

idag, (2) frågor baserad på den teoretiska referensramen och (3) förstå företagets 

kommande utmaningar. För att öka studiens validitet fick varje respondenten en 

inledande beskrivning vad studien ämnade undersöka samt en beskrivning för den CRM-

definition forskaren utgick ifrån. För intervjuguiden i sin helhet, se bilaga 1. 
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4.5.1 Kvalitativ databearbetning 

För att undvika misstolkning spelades varje intervju in samtidigt som forskaren 

antecknade nyckelord. För att öka studiens reliabilitet sammanställdes alla svaren i en 

flytande text där varje respondenten sedan tog del av texten och korrigerade eventuell 

misstolkning.  

 

4.5.2 Kvalitativ sammanställning 

Kontaktade respondenter 8 

Svarande 4 

Bortfall 4 

Representerade branscher 4 

Tidsram 50 min 

Frågor 35 
Tabell 4. Kvalitativ sammanställning 

 

 

4.6 Enkätkonstruktion 
Patel & Davidson (2011, s. 74) understryker också vikten av att den svarande blir 

medveten om vad studien ämnar undersöka. Vilken kan leda till att respondenten svarar 

mer exakt på varje fråga (Holme & Solvang, 1986, s. 176). 

För att respondenten ska svara på en enkätundersökning är det även av vikt att denne får 

kunskap om studien är anonym eller inte (Patel & Davidson, 2011, s. 74). 

  

För att tydliggöra för respondenten vad studien ämnade undersöka samt hur forskaren 

definierade CRM upprättades en inledande informationstext innan enkätfrågorna. 

Dessutom fick den svarande en inledande förklaring redan vid första kontakt med 

forskaren, alltså via mail och/eller telefonkontakt. Där denne fick vetskap om studien, 

forskaren och att den svarande samt representerade företaget skulle vara helt anonymt.  

För att öka incitament för respondenten skulle svara på enkäten, utgick också information 

om att denne skulle få ta del av studiens slutgiltiga resultat som möjlighet för 

benchmarking mot andra företag.  

 

Enkätundersökningen delades sedermera upp i tre delar, (1) förstå hur företaget arbetar 

med CRM idag, (2) påståenden baserad på den teoretiska referensramen och (3) förstå 

företagets kommande utmaningar. Där del 2 innehöll 16 påståenden från alla åtta 

byggstenar från ramverket ”the eight building blocks” samt sammankopplade teorier. 

Dessa sju påståenden: (1) instämmer inte alls, (2) instämmer inte, (3) instämmer delvis 

inte, (4) vet inte, (5) instämmer delvis (6) instämmer samt (7) instämmer helt upprättades 

för att möjliggöra en tydlig illustration av respondenternas svar, där val (4) vet inte, var 

viktig för att inte tvinga respondenten till negativ eller positiv inställning. Denna skala 

med olika alternativ kallas för likertskala och är en av de vanligaste teknikerna vid en 

surveyforskning (Bryman, 2011, s. 157).  

 

4.6.2 Kvantitativ databearbetning 

Den kvantitativa databearbetningen skedde på ett smidigt sätt. Detta berodde till största 

del för att enkäten var konstruerad så att svaren till alla frågor skulle vara mätbara. Efter 

att varje respondent svarat på enkäten importerades all data in i Microsoft Excel där varje 

svar kodades för att sedan illustreras i olika typer av tabeller. Utöver flervalsalternativen 



20 
 

kodades även likertskalan, (1) instämmer inte alls, (2) instämmer inte, (3) instämmer 

delvis inte, (4) vet inte, (5) instämmer delvis, (6) instämmer och (7) instämmer helt. Dessa 

svarsalternativ kodades sedan om till procentenheter för att tydliggöra svaren för läsaren.  

Eftersom enkätundersökningen inte gick att skicka om respondenten inte fyllt i enkäten 

på rätt sätt, fanns heller inget partiellt bortfall.  

 

4.6.3 Kvantitativ sammanställning  

 

Kontaktade respondenter 161 

Svarande 72 

Bortfall 89 

Representerade branscher 8 

Tidsram 7 min 

Frågor 27 
Tabell 5. Kvantitativ sammanställning 

4.7 Teorier kopplade till frågor 
 

Teoretisk utgångspunkt Enkätfråga Intervjufråga 

CRM-Vision 8 4 

Kundvärdeförslag 9 5 

CRM-strategi 10 6,7 

Kund lojalitet 11 8 

Värdera kundupplevelse 12 9,10 

Kundvård 13 11,12 

Organisatorisk samverkan 14 13,14,15,16 

Medarbetarnas engagemang till förändring 15 17,18 

CRM-process 16 19,20,21 

Kundens åsikt 17 22,23 

CRM-information 18 24,26,27 

Kundinformation 19 25 

CRM-teknologi 20 28 

Anta att mer CRM är bättre 21 29 

CRM-mätetal 22 30,31 

Vikten av att mäta prestation 23 32 

Tabell 6. Frågor kopplade till teorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5. Empiri 
I det empiriska avsnittet kommer resultatet från den kvalitativa och kvantitativa studien 

presenteras. Inledningsvis kommer en summering av dem kvalitativa intervjuerna 

presenteras för att följas av en redovisning av enkätundersökningens svar. För att 

förtydliga det kvantitativa resultatet kommer svaren att redovisas i text, diagram och 

tabeller.  

 

5.1 Kvalitativ empiri 
Eftersom respondenten är anonym och ingen information ska kunna härledas tillbaka till 

denne kommer svaren presenteras slumpvis och det representerade företaget inte nämnas. 

Den kvalitativa empirin är skriven genom transkribering därför kommer ett mer 

vardagligt språk föras genom denna del.  

5.1.1 Intervju 1 

Respondenten förklarar inledningsvis att denne arbetar som kundupplevelsestrateg och 

sitter på en avdelning som servar hela företaget med kundmöteskraft. Vidare förklaras att 

företaget ser CRM från två perspektiv. Ett, inifrån ut perspektiv som handlar om att förstå 

kundens livsvärde samt hur det hanteras och två, utifrån in perspektiv som handlar om att 

maximera kundtillfredsställelsen genom att förstå kundens behov och föreslå adekvata 

lösningar. ”Vad CRM inte är, är ett teknikstöd”.  

 

Företaget startade under namnet CRM 2001 men eftersom det rör sig om ett tjänsteföretag 

har det alltid arbetas med kundrelationer, även om arbetet sett olika ut då incitamenten 

har varierat. Respondenten upplever att företaget har en tydlig utformad CRM-vision och 

beskriver att den har vuxit fram under en ganska lång tid. Företagets vision var först riktad 

mot samhällsansvar och nu är CRM-visionen riktad mot kundupplevelsen och ska ses 

som ett löfte till företagets kunder. Där dennes åsikt är att CRM-visionen i ganska hög 

grad hjälper företagets konkurrenter och målgrupper att veta sig vad det kan förvänta sig 

från företaget. CRM-vision beskrivs som ett löfte till kunden och bygger på företagets 

sätt att agera, där den tillfrågade utvecklar att tillräckligt många kundmöten mäts för att 

faktiskt kunna påstå att det stämmer. Respondenten berättar att implementeringen och 

utvecklingen av CRM-strategier har gått bättre och bättre då det har varit en lång resa 

från att ha gått till ett väldigt säljfokuserat till ett mer kundfokuserat perspektiv. Denna 

förändrade strategi upplevs dock som konkurrenskraftig då respondenten utvecklar att 

företaget mäter detta kontinuerligt, benchmakar sig mot andra konkurrenter och utifrån 

detta bevisas att kunder är mer lojala än tidigare. ”Vi håller nu en jämn och fin utveckling 

de senaste åren med lägre tillväxt i försäljning men med högre tillväxt i kunder.” 

 

För att skapa dessa lojala kunder har företaget skapat ett behovsorienterat kundmöte som 

fått namnet ”det excellenta kundmötet”. Där det inte längre handlar om sälj eller service 

processer, utan bara en strävan om att förstå kundens situation och utifrån det optimera 

erbjudandet till kunden. En god kundupplevelse är av största vikt för företaget och 

respondenten beskriver att egentligen allt arbete som görs ämnar skapa det. För att samla 

information och feedback från kunder använder sig företaget bland annat av 

kundmötesmätningar och en kontrollering av behovsprocesserna. Eftersom kundens 

situation ständigt förändras är det viktig att företaget kan skapa anpassade lösningar för 

att stimulera kundens behov. Denna process av hantering av kundinformation och 

anpassning har växt fram genom stöd av konsultfirmor, forskningsinstitut och 

teknikstödföretag. Den tillfrågade understryker att företaget strävar efter ett generiskt där 
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kundmötet ska se likadant ut oavsett om det sker genom företagets hemsida eller ett 

personligt möte.  

 

Respondenten anser att företagets högsta ledning har accepterat kundstrategin, men 

menar att en svårighet med CRM-arbetet är att det är sista raden på resultatbudgeten som 

avgör och eftersom det tar lång tid för investeringen att visa sig lönsam är det en utmaning 

att nå upprätthålla ledningens förtroende genom hela processen. Företaget har en 

centraliserad CRM avdelning som kallas kundstrategiavdelning och för att samtliga 

anställda ska förstå och arbeta efter kundens behov sprids förståelsen genom information, 

utbildningar och program. Här påpekas vikten av att ge det anställda tillräckligt med 

incitament för att vara villig att förändras efter kundens behov genom till exempel olika 

mål och belöningssystem. Men detta arbete beskrivs som svårt och därför gäller det att 

ständigt fokusera på denna process. 

 

 För att hantera kundrelationer använder sig företaget utav en tredje generation teknisk 

integrerad CRM-lösning. Denna består av två sidor, en marknadsplattform och ett 

sälj/service plattform. Där dessa två har helt olika uppgifter men är länkade genom 

tjänstegränssnitt. Respondenten personliga åsikt om CRM-system är att det är väldigt 

svårhanterliga, detta resonemang utvecklas genom en förklaring att leverantörerna av 

CRM-systemen är väldigt fokuserad på produkten som säljs, snarare än den nytta den ska 

göra för att förverkliga en CRM-vision. Därför poängteras att det kan vara svårt som kund 

veta om det köps en lösning på sina problem eller bara ett tekniskt system. För att förstå 

prestationerna av hanteringen av kundrelationerna försöker företaget implementera ett 

mätsystem för alla mätetal i företaget. Men respondenten beskriver att detta är svårt och 

även företagets sämsta gren. ”Vi ser det som lärande process och strävar alltid efter att 

bli bättre på detta genom att analysera kvalitativa samt kvantitativa mätetal.” 

 

Det viktigaste för företaget i det kommande arbetet med CRM beskrivs som 

förflyttningen från ett mer batch-orienterat till ett mer realtids-orienterat perspektiv där 

varje beslut ska fattas direkt när företaget möter kunden.   

Avslutningsvis förklarar respondenten att denne anser att företaget har en stabil grund att 

stå på när det gäller CRM och vid frågan om denne skulle få önska sig vad den vill som 

skulle förbättra CRM-arbetet blir svaret: ”Ett system som hanterar och förenklar våra 

hinder på ett bättre sätt än idag, det är vad jag önskar mig”.  

5.1.2 Intervju 2  

Respondenten beskriver att rollen som CRM-chef går ut på två huvudsakliga uppgifter. 

Nummer ett är att bygga lojalitet hos företagets kunder och nummer två är att skapa så 

många kontakter, det vill säga kunder, för företaget som avdelningen. Vidare förklarar 

denne CRM som en optimering av processerna vid varje möte med en person som kan 

tänkas ha en värderelation med företaget. Begreppet CRM har varit ett viktigt begrepp 

för företaget i ungefär fem år, men arbetet att optimera kundrelationer har funnits så länge 

företaget varit aktivt.  

 

Respondenten upplever att företaget har en ganska tydligt utarbetat CRM-vision och att 

utformningen av denna har skett genom en kombination med företagets högsta ledning 

och de som praktiskt äger kundfrågan. Denna vision hjälper sedan till viss grad företagets 

konkurrenter och målgrupper att veta sig vad det kan förvänta sig från företaget. Men här 

poängteras att finns det väldigt mycket att göra för att det ska bli ännu tydligare. Eftersom 

det är den intervjuades ansvar att driva förändringsarbetet med CRM åt rätt håll, beskriver 

denne en positiv känsla då hen anser att utvecklingen och implementeringen av CRM-
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strategier blir bättre i takt med att övriga organisationens blir medveten av vikten av CRM 

i sin helhet. Det allra viktigaste arbetet för att skapa lojala kunder är att utveckla 

produkten så bra som möjligt. Dels genom att förbättra produktens innehåll men även hur 

den presenteras genom olika kanaler. På frågan till vilken grad är god kundupplevelse av 

vikt för företaget, blir svaret att det svårt att separera produkt och kundupplevelse från 

varandra. ”Men självklart är en god kundupplevelse viktigt för oss och vi försöker 

förbättra denna genom att prioritera och maximera produktens innehåll och 

användarvänlighet.” 

 

Enligt respondenten samlar företaget information och feedback från kunder på olika sätt, 

men den viktigaste informationskällan är genom användarstatiskt analysera kundens 

beteende. Utöver det använder företaget sig också av NPS(Net Promoter Source)-

undersökningar, marknadsundersökningar och får mycket information vid uppsägningar 

från kunden. Denna information används sedan som underlag när företaget ska göra 

förändringar för att stimulera kundens behov. Men respondentens understryker att detta 

arbete kan förbättras och optimeras.  

 

Respondenten upplever att förståelsen för kundstrategin ständigt ökar för organisationens 

högsta ledning, men är osäker på att de exakt kan definiera denna strategi. Hen fördjupar 

denna fråga genom att förklara att utöver de som arbetar innanför marknadsavdelningen 

är det få i företaget som arbetar med kunder, som förstår företagets kundstrategi. ”Här 

finns det ett gap att överbrygga och är något vi ständigt arbetar på att förbättra.” Det 

finns en centraliserad CRM avdelning/grupp i företaget i ett utav företagets två 

försäljningskanaler. Detta är för att den andra av de två är en så pass krympande marknad 

där optimeringsutrymmet är väldigt litet. För att sprida kunskapen som den avdelningen 

besitter och få samtliga anställda ska arbeta och förstå kundens behov, har företaget gått 

igenom en stor omorganisation där många anställda har bytt arbetsuppgift. Respondenten 

anser vidare att det är branschen som företaget är aktivt i som skapar en öppenhet till 

förändring hos det anställda, snarare än att företaget arbetar med det på individnivå. 

Företaget arbetar med kundprocesser ur ett kundlivscykelperspektiv där strävas efter att 

identifiera vad som är viktigt hos kunden för att därefter kunna optimera dessa så bra som 

möjligt. För att sedan förstå vilken process som är viktigast för kunden utgår företaget 

ifrån en slags trattkonverteringsstatistik och får dessutom in väldigt mycket kvalitativ 

input från marknadsundersökningar och konverteringsstatistik. Vilket företaget hoppas 

ska leda till snabba täta interaktioner med kunden istället för att skapa en lång 

strategiprocess. Företaget har en teknisk integrerad CRM-lösning för arbetet med 

hanteringen av kundrelationer och respondenten belyser såväl vikten samt svårigheterna 

med dessa: ”Det har vi och består av en kundmaster som är egen utvecklad samt 

kampanjhanteringsverktyget Neolane. CRM handlar mycket om automatisering och är 

väldigt teknikdrivet”.  

 

Att sedan mäta företagets prestationer med CRM beskrivs som viktigt och görs bland 

annat i form utav att mäta kundlojalitet, kundtillfredsställelse och lönsamhet. Det 

viktigaste arbetet i det kommande arbetet med CRM består enligt den tillfrågade av två 

delar. Dels den tekniska biten där det handlar om att ta del av all relevant affärsdata och 

veta vad som påverkar vad. Men även den organisatoriska biten, att CRM-avdelningen 

får inflytande och faktiskt får chans att påverka vilka beslut tas. Respondenten avslutar 

med att uttrycka att företaget har en relativt stabil grund att stå på när det gäller CRM och 

om denne skulle få välja fritt för att förbättra arbetet skulle det vara full tillgång till 

beteendedata.  
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5.1.3 Intervju 3 

Som director och partner beskriver den tillfrågade att denne utöver att sitta med i 

affärsledningen, även ansvarar för marketing automation och CRM i företaget.  

Respondenten beskriver att företaget har arbetat med CRM-frågor i 15 års tid och 

definierar begreppet som en: ”övergripande företagsstrategi som rör hela 

organisationen, hela processen och hur man uppnår den.” 

 

Vidare beskriver den svarande att många företag tror att de har en specifik CRM-vision, 

men att så faktiskt inte är fallet. ”Väldigt få företag har faktiskt utgått utifrån kunden när 

visionen utformats och då är det felaktigt kalla det för CRM-vision.” Att inte ha ett tydligt 

löfte till kunden bidrar inte bara till försämrade kundrelationer, det blir dessutom svårt att 

styra företaget i rätt riktning. Respondenten tror att en bidragande orsak till att företag 

inte skapar och följer en gemensam CRM-vision är att det ekonomiska systemet är 

uppbyggt på årscykler med balans och resultaträkningar. Det gör att en gemensam 

kundstrategi, som måste betraktas ur ett flerårsperspektiv, blir komplext att arbeta med 

då högsta ledningen vill se konkreta resultat på årsbasis.   

 

Respondenten anser att utvecklingen och implementeringen av CRM-strategier generellt 

fungerar bättre för företag idag än för några år sedan. Det läggs större vikt vid kundfrågor, 

även om många företag har svårt att skapa incitamentmodeller och har svårigheter att ta 

upp frågorna i organisationens högsta ledning. Det finns företag som är bättre än andra, 

där tillväxtbolag samt ICA lyfts fram som två exempel på detta. Dessa företag lyckas 

enligt den tillfrågade skapa lojala kunder genom att använda sig utav triggerstyrd 

information samt nyttja relevant information för att förstå framtida beteenden hos kunden. 

Respondenten förklarar att många företag anser att en god kundupplevelse är av vikt, men 

att många inte mäktar med förväntningarna som kunden ställer. Här är såklart vissa bättre 

än andra. Apple tas upp som ett lysande exempel, samtidigt som banker och 

försäkringsbolag bedöms vara sämre på detta. Utöver kulturella aspekter i företag, 

fördjupar respondenten sitt svar med att beskriva dessa företag som generellt sämre på att 

svara på feedback från kunden. ”Dessa företag samlar in information om kunden på ett 

bra sätt, men agerar sedan inte efter den.” 

 

Den tillfrågade anser att många företag har problem med att definiera en kundprocess och 

här finns mycket att göra, även om förståelsen för vikten av detta ökar. En ökad förståelse 

för kundprocesser innebär att kan göra kunden nöjd och glad. Dels genom triggerstyrd 

kommunikation som till exempel ett: ”Välkommen” till individens mobiltelefon när 

denne registrerar sig som kund, men även genom anpassade aktiviteter för att skapa långa 

och hållbara kundrelationer.  

 

Företag beskrivs samla in information om kunden på en rad olika sätt, exempelvis genom 

publika register, personlig kontakt, hemsidor och marknadsundersökningar. Men 

respondenten poängterar här bristen på att skapa den kompletta bilden av kunden. Många 

företag hävdar en 360 graders förståelse om kunden, men den tillfrågade anser att ett 

vanligt problem är att hantera den interna samt externa informationen på ett sådant sätt 

att alla komponenter tas i beaktning och att dessa dessutom behålls historiskt över tid.  

 

Respondenten förklarar att företag ofta har delar av tekniska CRM-lösningar för arbetet 

med hanteringen av kundrelationer, men att det finns få som har en helhetslösning för 

hanteringen av varje kundkontakt. När hen får chansen att beskriva sin personliga åsikt 
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om CRM-system uttrycks ord som: ”bökiga” och ”svårhanterliga”. Den tillfrågade 

utvecklar detta resonemang med att det är komplexa lösningar och att systemen blir 

därefter. Där denne tror att applikationer, sociala medier och molntjänster tillsammans 

kommer driva fram mer lätthanterliga gränssnitt i framtiden. För att underlätta arbetet 

med att bedöma prestationen för hanteringen av kundrelationer anser respondenten att 

företag med fördel skulle kunna använda sig utav ett styrkort: ”Jag tycker att företag ska 

ha ett styrkort för CRM som är kopplat till den översta styrningen. Jag har inte sett så 

många styrkort utifrån ett CRM perspektiv, om ens någonstans.” 

 

Det viktigaste för företag i det kommande arbetet med CRM, tror det tillfrågade blir att 

frågan måste upp på ledningsnivå så att insikten om att detta är framtiden skapas. 

Respondenten understryker att det kostar fem gånger mer att ta in en ny kund än att 

behålla sin befintliga och att företag som inte förstår vikten av detta, inte heller kommer 

kunna överleva i framtiden. På frågan vad som generellt skulle underlätta arbetet med 

CRM, blir svaret en utveckling av att kunna samla och arbeta med sitt beteendedata, för 

att utifrån det prediktera framtiden. ”Oavsett vilken roll man har så kommer detta vara 

en jättestor grej. Det som har bra verktyg och en bra organisation för att jobba 

framgångsrikt med detta kommer gå segrande ur striden.” 

5.1.4 Intervju 4 

Den svarande inleder med att beskriver sin roll i företag som säljchef. Företaget har 

arbetat cirka 4 år under begreppet CRM och respondenten innebär det: ”strategin för hur 

företaget skapar långsiktiga kundrelationer och gör dessa så lönsamma som möjligt.” 

Vidare beskriver respondenten att det finns en utformad CRM-vision då företaget i grund 

och botten är ägs av kunden. Hela intresset är enligt den tillfrågade att kunderna är ägarna 

och att alla intäkter ska gå tillbaka till dem. Hen poängterar att denna vision väldigt tydligt 

hjälper företaget differentiera sig mot konkurrenter och gör att målgrupper vet vad det 

kan förvänta sig av företaget: ”Vi vill inte att kunder ska jämföra oss, vi vill tydligt 

förmedla att vi är här långsiktigt för kunden.” 

 

Utvecklingen av CRM-strategier är något som den svarande upplever alltid funnits hos 

företaget. Vilket också alltid bidragit till att hjälpa företaget förmedla trygghet och 

kontinuitet i syfte att skapa lojala kunder. En god kundupplevelse är av högsta prioritet 

för företaget och det är av största vikt att vid varje kundkontakt ska en god 

kommunikation vara i fokus.  

 

För att skapa en god kundupplevelse samlar företaget in så mycket information de kan 

om varje kund. Dels vid uppsägningar men även genom marknadsundersökningar och 

loggning av kunden. Denna information används sedan för att kunna stimulera kundens 

behov och förutsättningar. Där grundtanken alltid är att analysera hur företaget kan 

förbättra denna process. Företaget arbetar inte med att säkerställa informationskanaler, då 

respondenten förklarar att det ska bygga på en ömsesidig respekt där båda parter ska tjäna 

på detta.  

 

Eftersom hela affärsmodellen är att kunden ska äga företaget, tycker respondenten att 

högsta ledningen förhåller sig positivt till företagets kundstrategi. Utöver detta anser den 

tillfrågade att de flesta i företaget förstår och arbetar efter den samma, men att det här 

finns mycket att göra för att skapa ett gemensamt tänk. Respondenten förklarar att det 

inte finns någon centraliserad CRM avdelning/grupp i företaget. Men att det drivs ett 

aktivt arbete för att samtliga anställda i företaget ska förstå och arbeta efter kundens 

behov. Detta arbete är återkommande och sker på första hand genom utbildningar. Den 
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tillfrågade förklarar att det inte finns någon gemensam definition på kundprocesser men 

att företaget primärt har ett kundorienterat fokus på samtliga processer i företaget: ”Vi vill 

att alla i företaget ska komma närmare kunden och alltid finnas nära till hand.” 

Företaget har en integrerad teknisk CRM-lösning för arbetet med hanteringen av 

kundrelationer och respondenten personligt åsikt om dessa är att det är svårhanterliga. 

Den tillfrågade anser att det är viktigt att bedöma prestationer med hanteringen av 

kundrelationer och förklarar att företaget har ett implementerat mätsystem som bland 

annat mäter kundtillfredsställelse, kundlojalitet och företagets tillgänglighetsgrad. Det 

viktigaste arbetet i det kommande arbetet med CRM tror respondenten blir att förstärka 

att vi långsikt är här för kunden, även om andra företag försöker ta marknadsandelar. Den 

tillfrågade avslutar intervjun med att önska sig mer beteendedata och att denna skulle 

kunna hanteras på ett enkelt sätt.  
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5.1.5 Sammanfattning kvalitativ empiri 

  Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

Roll i företaget Kundupplevelsestrateg CRM-chef Director & Partner Sälj-chef 

År som företaget arbetat med 

CRM 
14 5 15 4 

Huvudsakligt fokus för att 

skapa lojala kunder 

Behovsorienterade 

kundmöten 
Optimera produkten Triggerstyrd information 

Förmedla trygghet och 

kontinuitet 

CRM Vision 
Arbetar efter en tydligt 

formulerad CRM-Vision 

Har en relativt utarbetat 

CRM-vision 

Upplever att många tror att 

det har en uttalad CRM-

vision 

Har en relativt utarbetat 

CRM-vision 

Kundvärdeförslag 
Försöker förstå kundens 

situation för att optimera 

erbjudandet 

Arbetar för att förstå kunden 

ur ett livscykelperspektiv 

Upplever att många saknar 

ett löfte till kunden 

Försöker förstå kundens 

situation för att optimera 

erbjudandet 

CRM Strategi 
Upplever att det varit en lång 

resa att implementera 

Upplever utvecklingen av 

dessa som lång men positiv 

Utvecklingen av CRM-

strategier går åt rätt håll 

Upplever utvecklingen av 

dessa som lång men positiv 

Kundlojalitet 
Skapar lojala kunder genom 

ett behovsorienterat 

kundmöte 

Skapar lojala kunder genom 

att optimera produkten 

Upplever variation på 

företagens förmåga att skapa 

kundlojalitet 

Skapar lojala kunder genom 

ett behovsorienterat 

kundmöte 

Värdera kundupplevelsen 
En god kundupplevelse är av 

största vikt för företaget 

Upplever svårigheter att 

skilja mellan produkt och 

kundupplevelse 

Är generellt av vikt för 

företag 

En god kundupplevelse är av 

största vikt för företaget 

Kundvård 
Arbetar med anpassade 

lösningar för att stimulera 

kundens behov 

Är av vikt för företaget 
Många företag klarar inte av 

kraven som ställs 
Är av vikt för företaget 

Organisatorisk samverkan 
Strävar efter att alla i 

företaget ska förstå 

kundstrategin 

Här finns ett gap att 

överbrygga 

Är ett svårt arbete då det är 

en process som tar tid 

Strävar efter att alla i 

företaget ska förstå 

kundstrategin 

Medarbetarnas engagemang 
Vill skapa incitament för att 

vara villig att förändras efter 

kundens behov 

Anser att branschen tvingat 

fram en förändring 

Upplever detta arbete som 

svårt 

Upplever detta arbete som 

svårt 

CRM Process 
Strävar efter ett primärt 

kundfokus i processer 

Har inte primärt kundfokus 

på processer 

Upplever att företag har 

problem att definiera en 

kundprocess 

Anser att företaget har ett 

primärt kundfokus i 

processer 

Kundens åsikt 
Kundens åsikt är av största 

vikt 

Kundens åsikt är viktig för 

företaget 

Kundens åsikt är viktig för 

företaget 

Kundens åsikt är viktig för 

företaget 

CRM Information 
Samlar kontinuerligt in 

information om kunden 

Samlar kontinuerligt in 

information om kunden 

Anser att företag 

kontinuerligt samlar in 

information om kunden 

Samlar kontinuerligt in 

information om kunden 

Kundinformation 
Arbetar inte med att 

säkerställa informationen 

Arbetar inte med att 

säkerställa informationen 

Upplever inte att företag 

arbetar med att säkerställa 

informationen 

Arbetar inte med att 

säkerställa informationen 

CRM Teknologi 
Använder sig utav två 

plattformar 

Har en teknisk integrerad 

CRM-lösning 

Upplever att många har delar 

av en integrerad CRM-

lösning 

Har en teknisk integrerad 

CRM-lösning 

Anta att mer CRM är bättre 
Upplever CRM-system 

generellt som svårhanterliga 

Upplever CRM-system 

generellt som svårhanterliga 

Upplever CRM-system 

generellt som svårhanterliga 

Upplever CRM-system 

generellt som svårhanterliga 

CRM Mätetal 
Försöker mäta alla mätetal, 

men det är företagets sämsta 

gren 

Försöker mäta alla mätetal 
Tycker att företag bör 

använda sig utav styrkort 

Försöker mäta alla mätetal, 

beskriver arbetet som svårt 

Vikten av att mäta prestation 
Upplever mätning av 

prestation som otroligt viktig 

Upplever mätning av 

prestation som viktig 

Upplever mätning av 

prestation som otroligt viktig 

Upplever mätning av 

prestation som viktig 

Viktigast i det kommande 

CRM arbetet 

Förflyttning till 

realtidsorienterat perspektiv 

Teknisk utveckling & 

inflytande att påverka 

Frågan prioriteras av 

ledningen 

Förtydliga den långsiktiga 

kundstrategin 

Önskar sig för att underlätta 

CRM arbetet 

System som förenklar och 

hanterar hinder 
Full tillgång till beteendedata Utveckling av beteendedata 

Mer och lätthanterlig 

beteendedata 

Tabell 7. Sammanfattning av den kvalitativa undersökningen. 
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5.2 Kvantitativ empiri 
För att underlätta för läsaren har författaren valt att presentera den kvantitativa empirin i 

tabeller, grafer och förklarande text. Avsnittet är uppdelat i tre delar, beskrivning av 

företaget och respondenten, företagets CRM-förutsättningar och sambandet mellan olika 

variabler. I delen av med företagets CRM-förutsättningar har respondenten förärat ett 

påstående som denne sedan rangordnat efter bästa förmåga. Denna rangordning har 

bestått av sju svarsalternativ: (1) Instämmer inte alls, (2) instämmer inte, (3) instämmer 

delvis inte, (4) vet inte, (5) instämmer delvis, (6) instämmer och (7) instämmer helt. För 

att se enkätresultatet i sin helhet hänvisas läsaren till bilaga 2. 

5.2.1 Beskrivning av företaget och respondenten  

 
Figur 4. Respondentens arbetsroll.  

 

Arbetsroll: Genom forskarens insamlade data över det 72 respondenternas arbetsroll, går 

det att utläsa att den vanligaste positionen var CRM-ansvarig (31,94%), tätt följd av 

Marknadschef (29,17%) och Annat (26,39%). 

 

 
Figur 5. Vilken bransch är företaget verksam i. 
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Tillhörande av bransch: Denna fråga skapades för att få en övergripande syn på vilken 

bransch företaget är verksam i. Där den största delen svar kom från företag verksamma i 

Bank/Finans (16,67%), Annat (16,67%) och Detaljhandel (15,28%). 

 

 
Figur 6. Företagets huvudsakliga organisationsfokus.  

 

Företagets organisationsfokus: På påståendet gällande organisationens huvudsakliga 

fokus valde 41,67% kund, respektive 31,94% produkt och 25% sälj. 

 

5.2.2 Företagets CRM-förutsättningar 

 

 
Figur 7. Beskrivning om företagets användande av CRM-vision. 

 

Företagets CRM-vision: I denna fråga bads respondenterna svara på om företaget har 

en tydlig CRM-vision som hjälper företaget att differentiera sig. Syftet med frågan var att 

öka förståelsen för hur företaget upplever sin CRM-vision. Genom detta kan utläsas att 

(31,94%) valde rangordnings talet (5) vilket motsvarar instämmer delvis. Totalt sett valde 

72,21% av respondenterna den positiva inställningen, val (5) till (7). 
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sig från företaget.
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Figur 8. Företagets hantering av CRM-strategier.  

 

Företagets CRM-strategi: I påståendet om företaget har haft förmåga att driva 

konkurrenskraftiga CRM-strategier valde 20,83% instämmer delvis, 38,89% alternativ 

(6) instämmer, men endast 4,17% (7) instämmer helt. Negativt inställda, val (1) till (3) 

var totalt 25% och 11,11% ansåg att det inte visste hur arbetet att driva CRM-strategierna 

gått.  

 

 

 

 
Figur 9. Företagets värdering av en god kundupplevelse.  

 

Kundupplevelse: På frågan om en god kundupplevelse är av stor vikt för företaget i syfte 

att skapa långsiktiga kundrelationer, valde hela 90.28% den positiva inställningen, val (5) 

till (7). Av dessa 90,28% valde sedan majoriteten (55,56%) val (7) instämmer helt. Ingen 

av de 72 respondenterna valde (1) instämmer inte alls eller (2) instämmer inte. 
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En god kundupplevelse är av stor vikt för företaget i syfte att skapa 
långsiktiga relationer. 
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Figur 10. Företagets förmåga att agera på feedback.  

 

Strategi att vårda kunden: Gällande om företaget har en strategi att vårda kunden och 

en del av detta är att samla in och agera på feedback från kundmöten, svarade 31,94% (5) 

instämmer delvis. Alternativ (6) och (7) är jämt fördelade på 20,84% där totalt 18,06% 

valde en negativ inställning, val (1) till (3).  

 

 

 

 
Figur 11. Företagets högsta lednings prioritering av kundstrategi.  

 

Prioritering av kundstrategi: På påståendet om företagets kundstrategi är viktigt för 

organisationens högsta ledning blev fick svaren spridning. Totalt valde 20,84% en negativ 

inställning val (1) till (3) och 65,29% en positiv inställning val (5) till (7). Av det 72 

respondenterna visste 13,89% inte om kundstrategin var av vikt för högsta ledningen.  
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Företagets kundstrategi är viktigt för organisationens högsta 
ledning. 
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Figur 12. Företagets fokus på kundprocesser.  

 

Kundorienterat fokus på processer: Detta påstående handlade om att förstå om 

företaget primärt fokuserar på kunden genom samtliga processer. Av det 72 

respondenterna valde majoriteten alternativ (5) instämmer delvis (33,33%) eller (4) vet 

inte (23,61%). Det tredje vanligaste alternativet var (6) instämmer vilket valdes av 

19,44%. 

 

 

 
Figur 13.  Företagets informationssystem.  

 

Informationsflöde: På påståendet om företaget hade ett väl fungerande 

informationsflöde om kunden, blev respondenternas val varierade. Totalt valde 52,78 en 

positiv inställning, val (5) till (7). Utav dessa 52,78% var det endast 4,17% som valde 

alternativ (7) instämmer helt. En negativ inställning valdes av totalt 36,12% och 11,11% 

av de svarande visste inte om företaget hade en konstant och väl fungerande 

informationsflöde om kunden.  
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Företaget har ett väl fungerande informationssystem som ger ett 
konstant flöde av information om kunden till organisationen. . 
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Figur 14. Företagets tekniska CRM-lösning.  

 

Integrerad CRM-lösning: Detta påstående gör gällande företagets potentiella 

integrerade CRM-lösning för arbetet med kundrelationer. Här kan utläsas att 30,56% det 

vanligaste alternativet bland respondenterna var val (5) instämmer delvis. Längts ut på 

skalan stod 19,44% av svaren (7) instämmer helt, respektive 12,50% av (1) instämmer 

inte alls.  

 

 

 
Figur 15. Vikten av att mäta prestationer.  

 

Mäta CRM-prestation: Majoriteten av det tillfrågade antog en positiv inställning till att 

det är av vikt att mäta företagets prestation i hanteringen av kundrelationer. Totalt valde 

79,16% en positiv inställning, val (5) till (7), varav 33,33% av dessa alternativ (7) 

instämmer helt. En negativ inställning, val (1) till (3) valdes av totalt 15,28%, varav 

1,39% valde den negativaste inställningen (1) instämmer inte alls. 
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Företaget anser att det är viktigt att mäta sina prestationer med 
hanteringen av kundrelationer. 
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Figur 16. Företagets mätsystem.  

 

Implementerat mätsystem: Vad gällande implementeringen av ett väl fungerande 

mätsystem för att bedöma hanteringen av kundrelationer valde 6,94% (1) instämmer inte 

alls respektive 11,11% alternativ (7) instämmer helt. Vanligaste alternativet bland den 

negativa inställningen var (3) instämmer delvis inte med 18,06% och av den positiva 

inställningen (5) instämmer delvis med 26,39%.  

 

5.2.3 Sambandet mellan olika variabler 

 

 
Figur 17. Korstabell av hur företagets högsta ledning värderar kundstrategi.  

 

Prioritering av kundstrategi: Utifrån denna korstabell ämnade forskaren att upptäcka 

eventuella skillnader av valda svarsalternativ beroende på respondentens befattning. Av 

det 72 respondenterna hade 10 personer en befattning som VD. Av dessa valde åtta 

svarande en positiv inställning, val (5) till (7), en person alternativ (4) vet inte och en 

person (1) instämmer inte alls.  
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Figur 18. Korstabell av hur nära företaget är den perfekta organisationen. 

 

Nuvarande status i CRM arbetet: Uppförande av denna korstabell ämnade ge ökad 

förståelse om en CRM-avdelning var betydande för företagets status i det nuvarande 

CRM-arbetet. Genom forskarens insamlade data går det utläsa att det två alternativen 

följer samma mönster i val av svarsalternativ.  
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6. Analys 
I det analytiska kapitlet kommer det presenterade resultatet av den kvalitativa och 

kvantitativa undersökningen analyseras. Denna analys sker genom att djupgående 

studera den presenterade empirin och koppla denna till den teoretiska referensramen. 

Varje byggsten samt underliggande teori kommer presenteras var för sig. 

6.1 CRM Vision (1) 
Genom att studera data från den kvantitativa undersökningen så tenderar respondenterna 

anse att företaget besitter en relativt utformad CRM-vision. Denna korrelation går även 

att urskilja från svaren av samtliga intervjuer då dessa tenderar att ha en positiv inställning 

till företagets CRM-vision. En utav intervjupersonerna utvecklar resonemanget då denne 

upplever att många företag tror sig ha en CRM-vision, men att så inte faktiskt är fallet: 

”Väldigt få företag har faktiskt utgått utifrån kunden när visionen utformats och då är det 

felaktigt kalla det för CRM-vision.” – Intervjuperson 3. 

 

Enligt Radcliffe (2001, s. 1) kräver ett framgångsrikt CRM-arbete en tydlig CRM vision 

vilket tyder på att det finns utrymme att precisera och förbättra CRM visionen för svenska 

B2C-företag. 

6.1.1 Customer Value Proposition (Kundvärdeförslag) 

Det gemensamma intrycket av all insamlad data är att samtliga företag försöker förstå 

kunden i syfte att optimera företagets erbjudande vilket ligger i linje med vad Andersson, 

Narus & Rossum (2006, s. 3) beskriver som kundvärdeförslag. Till vilken grad sedan 

företag lyckas med detta tenderar att variera från företag till företag då viss mängd data 

tyder på att företagen har svårt hålla det initiala löftet som företaget ger kunden. Studiens 

samlade data visar därför att företag arbetar för att förstå kundens förutsättningar i syfte 

att stimulera kundens behov (Andersson, Narus & Rossum, 2006, s. 3), men att det finns 

brister till vilket utsträckning företag lyckas utforma och förklara varför erbjudandet är 

bättre än sina konkurrenters.  

6.2 CRM Strategi (2) 
Genom att analysera insamlat data angående företags implementering och utveckling av 

CRM strategier, kan det konstateras att dessa går i en långsam men positiv riktning. En 

korrekt CRM strategi bör ses som en anpassad planläggning skapad från det specifika 

företagets finansiella mål genom affärsstrategin (Radcliffe, 2001, s. 2), vilket gör att det 

är en komplex process att gå igenom. Intervjuperson 3 belyser också denna omfattande 

process då hen definierar CRM som en: ”övergripande företagsstrategi som rör hela 

organisationen, hela processen och hur man uppnår den”.  

 

Med det sagt visar studiens insamlade data indikationer på att det sker en positiv 

utveckling av CRM-strategierna och att arbetet går långsamt men hela tiden framåt. Vid 

en lyckad implementering kan företaget skapa en stark samhörighet med kunder så att 

köp sker oftare, att kunden rekommenderar företaget till andra individer samt att kunden 

blir villig att betala ett högre pris. (Radcliffe, 2001, s. 2). Vilket bekräftas av den 

kvalitativa undersökningen: ”Vi håller nu en jämn och fin utveckling de senaste åren med 

lägre tillväxt i försäljning men med högre tillväxt i kunder.” – Intervjuperson 1. 
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6.2.1 Customer Loyalty (Kundlojalitet) 

Hur företag skapar kundlojalitet är något som varierar från det enskilda fallet, vissa 

genom att optimera produkten och andra genom behovsorienterade kundmöten. Noterbart 

är att majoriteten av respondenterna strävar efter att kontinuerligt samla in och agera efter 

kundens behov i syfte att skapa lojalitet, vilket enligt Dick & Basu (1994, s. 101) beskrivs 

som en kund vilken har en stark attityd till företaget och upprepar köpbeteenden ofta. 

Detta tyder på att det finns en skillnad på hur företagen använder sig utav informationen 

av vad kunden har för åsikt om företaget och dess produkter eller tjänster.  

6.3 Värdera kundupplevelsen (3) 
Att företaget värderar en god kundupplevelse är genomgående av vikt för varje svarande 

i såväl den kvalitativa som kvantitativa undersökningen. Företagen strävar efter att skapa 

en god upplevelse när kunden integrerar med företaget för att forma uppfattningen om 

företaget. Företagens strävan efter att skapa en god kundupplevelse tyder på att det 

faktiskt kan skapa kundnöjdhet, förtroende och långsiktig lojalitet, som Radcliffe (2001, 

s 2) antyder.  

6.3.1 Customer Experience Management (Kundupplevelse) 

Både den kvalitativa och kvantitativa undersökningen antyder att potentialen att skapa en 

god kundupplevelse varierar mellan företagen. Undersökningen visar att vissa av det 

representerade företagen vill förstå kunden i den direkta eller indirekt kontakten med 

företaget, samtidigt som vissa försöker förstå kunden genom samlad kundinformation. 

Denna variation tyder på att företagen hanterar relationen med kunden på olika sätt, vissa 

ur ett kunderfarenhetsmässigt perspektiv (customer experience management) andra ur ett 

mer kundrelationshanterat (customer relationship management) perspektiv. Sammantaget 

visar de båda undersökningarna att företagen kämpar med att alla i företaget, utöver det 

som ansvarar för kundupplevelsen, ska förstå och arbeta mot kundens behov. ”Vi vill att 

alla i företaget ska komma närmare kunden och alltid finnas nära till hand.” – 

Intervjuperson 4. Vilket tyder på, precis som (Meyer & Schwager (2007, s. 1) beskriver, 

att det tyvärr är få som ser kundupplevelsen ur ett stort perspektiv och förstår att för att 

skapa en god kundförståelse måste alla aspekter av företagets erbjudande tas i beaktning. 

6.4 Organisatorisk samverkan (4) 
Radcliffe (2001, s. 3) menar att riktig CRM innebär att hela organisationen måste vara 

villiga att förstå kundens förutsättningar och behov innan arbetet kan börja. Detta gör att 

interna förändringarna måste ske innan de externa påbörjas. Alla intervjupersoner 

uttrycker svårigheter med att skapa incitament till det anställda innan det finns faktiska 

resultat att CRM arbetet fungerar. Det gör att studien tyder på att vikten av organisatorisk 

samverkan är stor, men att incitamentet att förändras till ett kundfokuserat arbetssätt är 

en lång och krävande process. 

 

I relation med marknadschefer, CRM-ansvariga eller liknande arbetsroll, visar den 

kvantitativa undersökningen även indikationer på att CEO:s tenderar att anse att 

företagets kundstrategi är viktigt för företagets högsta ledning. Undersökningen visar att 

sju av åtta tillfrågade väljer en positiv inställning på påståendet om kundstrategin är av 

vikt för företagets högsta ledning.   
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6.4.1 Employees commitment to change (Medarbetarnas engagemang till 

förändring)   

Den kvalitativa och kvantitativa undersökningen visar tendenser till att företag arbetar på 

olika sätt med att sätt med att få medarbetarna engagerade till att förändras efter kundens 

behov och förutsättningar. Vissa företag genom utbildningar och ledarskap, andra genom 

teknologi och kommunikation. Genomgående tyder studiens insamlade data på att få 

företag prioriterar och attackerar detta hinder ur ett stort perspektiv. Enligt Auh, Bove 

och Shum (2008, s. 1348-1489) är nyckeln till att skapa engagerade medarbetar genom 

att arbeta med frågan ur ett långsikt perspektiv och genom att belysa fem olika faktorer: 

Organisationens kultur, Ledarskap, Tvärfunktionell interaktion, Träning & 

Kommunikation och Teknologi. Vilket tyder på att det finns utrymme för företagen att 

optimera sitt arbetssätt. ”Här finns det ett gap att överbrygga och är något vi ständigt 

arbetar på att förbättra.” – Intervjuperson 2.  

6.5 CRM Process  
Undersökningen tyder på att det finns en tvetydighet bland företaget gällande vad CRM 

processer är och hur dessa prioriteras. Radcliffe (2001, s. 3) menar att genom CRM så har 

många företag förflyttat fokus från att öka effektiviteten och minska kostnaderna, till att 

fråga vilken process kunden faktiskt bryr sig om. Denna tvetydighet i undersökningen 

antyder att företag väl kan ha börjat förflytta sitt fokus till ett mer kundorienterat 

perspektiv, men att det är långt ifrån en färdig resa.  

6.5.1 The voice of the customer (Kundens åsikt) 

Griffin & Hauser (1993, s. 2) påstår att genom att ta del av kundens åsikt kan företaget 

visa att kunden prioriteras samt göra strategiska och operativa beslut mer träffsäkra. 

Studiens insamlade data skapar svårigheter att dementera eller bekräfta detta påstående, 

där det snarare kan konstateras att kundens åsikt är av vikt för svenska B2C-företag. Vad 

sedan företag gör för att arbeta efter kundens åsikt tenderar att variera stort mellan det 

olika företagen behandlade i studien.  

6.6 CRM Information  
Radcliffe (2001, s. 3) menar att för att bedriva ett lyckat CRM arbete krävs ett konstant 

flöde av information om kunden till organisationen, men att många företag tyvärr saknar 

dessa informationsmöjligheter som en följd av splittrade databaser och 

informationssystem. En utav intervjuperson resonerar i samma termer som Radcliffe 

(2001, s. 3) då denne påpekar att många har delar utav CRM system men inte kompletta 

lösningar. Intressant är att granska den kvantitativa undersökningen där det 72 

respondenterna visar indikationer på en variation att företags informationssystem och hur 

det fungerar.  

6.6.1 Customer information (Kundinformation) 

Studiens insamlade data indikerar att företag inte fokuserar på att skapa en bra 

kundrelation i syfte att inte behöva betala för information om kunden i framtiden. Detta 

gör att Hagel & Rayport (1997, s. 6) påstående om att företag i framtiden kommer 

säkerställa tillgången till kundinformation antingen inte är korrekt eller att kunderna inte 

än insett sitt värde gällande dennes information.  
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6.7 CRM Teknologi  
Beträffande en integrerad teknisk CRM lösning för hanteringen av kundrelationer, 

antyder studiens insamlade data att det finns en variation för företagen i att äga en 

integrerad teknisk CRM lösning eller ej. Rörande förväxlingen om vad CRM egentligen 

innebär signalerar den kvalitativa undersökningen även att medvetenheten om vad CRM 

faktiskt innebär ökar och att förväxlingen med antagandet om att det är ett tekniskt 

verktyg minskar.  

 

”Vad CRM inte är, är ett teknikstöd”. – Intervjuperson 1.  

6.7.1 Assuming that more CRM is better (Anta att mer CRM är bättre) 

Rigby, Reichheld & Schefter (2002, s. 5) poängterar risken av att enbart bara se CRM 

som ett tekniskt system, då de förklarar att det kan bli en kostsam fallgrop. Trots att 

undersökningen indikerar att respondenterna anser att CRM-system är svårhanterliga, 

vittnar det också om en förståelse att det också om att systemet bara är en del av pusslet 

i arbetet med CRM.  

6.8 CRM Mätetal (8) 
Den kvalitativa och kvantitativa undersökningen pekar på att företag skiljer sig i förmåga 

att mäta sin prestation med hantering av kundrelationer. Enligt Radcliffe (2001, s. 3) är 

en CRM-strategi utan ett riktigt mätsystem dömt att misslyckas, vilket antyder att det här 

finns utrymme för förbättring. En av intervjupersonerna beskriver arbetet som svårt och 

som företagets sämsta gren: ”Vi ser det som lärande process och strävar alltid efter att 

bli bättre på detta genom att analysera kvalitativa samt kvantitativa mätetal.” – 

Intervjuperson 1. 

 

Vi närmare analys av den kvantitativa undersökningen visas att endast 11,11% av de 72 

respondenterna instämmer helt på påståendet om företaget har ett väl implementerat 

mätsystem.  

6.8.1 The impact of mesaure performance (Vikten av att mäta prestationen) 

Payne & Frow (2005, s. 8) uttrycker en oro över att företagen inte använder rätt 

mätverktyg för att göra mätningar i den utsträckning de borde. Studiens insamlade data 

illustrerar också detta gap då det indikeras att företagen anser att mätning är viktigt, men 

att det saknas rätt instrument för att lyckas med mätningen. En av intervjupersonerna 

argumenterar för att företag bör använda sig utav styrkort för att underlätta denna process:  

 

”Jag tycker att företag ska ha ett styrkort för CRM som är kopplat till den översta 

styrningen. Jag har inte sett så många styrkort utifrån ett CRM perspektiv, om ens 

någonstans.” – Intervjuperson 3.  

 

Noterbart är att samtliga respondenter i den kvalitativa undersökningen uttrycker en 

önskan om mer och lätthanterlig beteendedata, vilket skulle kunna kopplas till avsaknad 

av rätt mätinstrument.   
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7. Slutsats 
I det avslutande kapitlet kommer forskarens slutsatser att presenteras. Dessa slutsatser 

bygger på studiens undersökningar samt analys av dessa vilket ligger till grund i det 

teoretiska och praktiska bidrag studien ämnar ge. Avslutningsvis ges en rekommendation 

till vidare forskning men inledningsvis vill forskaren repetera studiens 

problemformulering och syfte.  

 

Problemformulering:  

På vilket sätt arbetar svenska B2C företag med CRM och finns det goda förutsättningar 

för att bedriva ett framgångsrikt CRM arbete? 

 

Huvudsyfte: 

Syftet med denna studie är att förklara vilka förutsättningar svenska B2C-företag har att 

arbeta med Customer Relationship Management. Undersökningen skall även förklara 

hur företagen arbetar idag och vilka faktorer som blir viktigast i det kommande arbetet 

med att skapa långvariga och lönsamma kundrelationer.  

7.1 Slutsatser 
Genom att analyserar svaren från den kvalitativa och kvantitativa undersökningen, samt 

ställa dessa resultat mot varandra så kom forskaren fram till att CRM måste betraktas som 

ett brett och komplext begrepp där en gemensam definition saknas. Den oklara 

definitionen som råder gällande CRM skapar svårigheter för vad och hur företaget ska nå 

ett framgångsrikt arbete med kundrelationer. Forskaren vill därför poängtera vikten av att 

begreppet ges en klar definition och upprätta en tydlig CRM-vision som sedan samtliga 

individer, grupper och avdelningar på företaget ska bli medvetna om samt arbeta efter. 

Med det sagt är forskarens interpretation efter de gjorda intervjuerna att det finns en 

förståelse för att CRM inte enbart ses som ett tekniskt verktyg, utan som en övergripande 

affärsstrategi.  

 

Studien visar att en god kundupplevelse är viktigt för företagen men också att förmågan 

att faktiskt erbjuda kunden det varierar. Denna variation förklaras dels hur de som 

ansvarar över företagets kundupplevelse arbetar, men också till vilken grad de personer 

som utöver kundansvar arbetar med att förstå kundens förutsättningar och stimulera 

kundens behov. Denna studie stärker därmed (Meyer & Schwager (2007, s. 1) påstående 

att för att skapa en god kundupplevelse måste företaget se kundprocessen ur ett stort 

perspektiv.  

 

Studiens insamlade data antyder att för att företaget ska arbeta ur ett kundfokuserat 

perspektiv krävs att medarbetarna är villiga att förändras efter kundens behov, likväl som 

en gemensam kundstrategi som prioriteras av högsta ledningen. Anmärkningsvärt är att 

studien påvisar ett gap mellan hur personer med CRM-befattning anser att högsta 

ledningen prioriterar kundstrategi gentemot personer som har en arbetsroll som VD.  

 

Detta gap antyder såväl en brist i företagets kommunikation samt att det finns utrymme 

att kundstrategi kan prioriteras högre än vad det generellt görs idag. Auh, Bove och Shum 

(2008, s. 1348-1489) föreslår att kundrelationer måste ses ur ett långt perspektiv, vilket 

studien även påvisar. Studiens insamlade data visar dock att det därför är av största vikt 

att dem med ansvar över företagets kunder kan förklara det olika processer ett CRM-

arbete måste gå igenom för att bli lönsamt, vilket kan vara svårt då högsta ledningen vill 

se snabba resultat. Studien indikerar också att företag samlar in information om kunden 
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på olika sätt och påstår sig ha ett en god förståelse om denne, men att svårigheten ligger 

i att agera efter denna information.  

 

Samtliga svarande vid den kvalitativa undersökningen uttryckte en önskan om mer och 

lätthanterlig beteendedata som på ett lättare sätt kan mätas. Studiens insamlade data 

illustrerar också detta gap då det indikeras att företagen anser att mätning är viktigt, men 

att det saknas rätt instrument för att lyckas med mätningen. Efter analysering av studiens 

insamlade data är forskarens åsikt att CRM är en lång och krävande process, men att de 

företag som inte börjar arbeta utifrån ett kundperspektiv, på sikt kommer få svårighet att 

behålla en lönsam verksamhet.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att många företag har påbörjat ett arbete med att 

optimera kundrelationer och att delar av rätt förutsättningar finns för att driva detta arbeta 

framåt. Men konstaterbart är att på vägen till framgångsrika arbeten med hantering av 

kundrelationer finns mycket att förbättra. Detta visas tydligt i figur 18 (se sida 35), då 

studien visar att endast 4% av respondenterna ur den kvantitativa undersökningen anser 

sig nått en optimal organisation som till fullo nyttjar företagets kunder.  

 

I det förbättringsarbetet anser forskaren att det är kritiskt att alla anställda samt högsta 

ledningen i organisationen arbetar efter en vision utformad efter kunden samt en tydlig 

CRM strategi. Det kombinerat med rätt verktyg för att samla kundinformation och sedan 

agera efter denna feedback anser forskaren vara de viktigaste komponenterna för att skapa 

långvariga och lönsamma kundrelationer. 

7.2 Diskussion 
Globaliseringens förändring av marknadens spelplan tvingar fram en förändring där varje 

kund måste få starka incitament till att välja en relation med ett visst företag, eftersom 

valalternativen för konsumenten nu är fler än någonsin.   

 

Forskarens nyfunna vetskap är att det därför inte bara räcker med att lyssna och förändras 

efter kunden, utan företag även måste sträva efter att stimulera det behov kunden är 

omedveten om. Forskaren vill framhäva svenska B2C-exempel som ICA och MAX, som 

genom förståelse om kunden lyckats överträffa dennes förväntningar och skapat 

långsiktiga kundrelationer. MAX som genom tydliga värderingar skapat en värdegrund 

som människor vill delta i och ICA genom smarta reklamkampanjer och riktade 

erbjudanden som gör att den enskilda individen känner en stark samhörighet med företag. 

 

Forskaren vill avsluta med att delge ett citat från en av intervjupersonerna: 

 

”Oavsett vilken roll man har så kommer detta vara en jättestor grej. Det som har bra 

verktyg och en bra organisation för att jobba framgångsrikt med CRM kommer gå 

segrande ur striden.” – Intervjuperson 3. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 
Forskaren anser att det finns stort utrymme för vidare forskning inom begreppet CRM. 

Först och främst skulle det vara intressant att analysera varje bransch mer djupgående, 

för att se om dessa skiljer sig avsevärt från varandra. Det skulle även vara intressant att 

belysa förutsättningarna att arbeta med CRM på högsta nivå i företaget samt på det olika 

avdelningarna, för att granska om det finns en gemensam kundstrategi som prioriteras på 

samma sätt på företagets alla plan.  

 

Denna studie har bara fokuserat på företagens förutsättningar och utvecklingsområden 

inom CRM. Därför vore det intressant att undersöka om kundens uppfattning skiljer sig 

mot hur företaget vill uppfattas från kunden. Intressant vore även att studera 

framgångsrika tillväxtföretag då forskarens generella uppfattning är att många av dessa 

arbetar med långsiktiga kundrelationer redan från start.  

 

7.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Utifrån studiens teori, empiri samt analys kan forskaren konstatera att det finns utrymme 

att förbättra förutsättningarna för att lyckas med ett framgångsrikt arbete med CRM. 

Denna slutsats hoppas forskaren ska bidra till ett ökat incitament till att bedriva forskning 

inom kundrelationer i allmänhet och CRM i synnerhet.  

 

Studiens praktiska bidrag är att tydliggöra hur företag arbetar med CRM och vilka 

processer som främst behöver utvecklas och förbättras. Forskarens förhoppning är att det 

företag som i dagsläget arbetar med CRM ska förstå var fokus bör ligga samt underlätta 

CRM-implementeringen för förtag som är i uppstartsfasen med arbetet.  Slutligen hoppas 

forskaren att denna undersökning ska ge företag chans till benchmarking mot andra 

företag och på så vis effektivisera sin verksamhet genom att skapa långsiktiga och 

lönsamma kundrelationer.  

7.5 Sanningskriterier 
I detta avsnitt vill forskaren understryka studiens kvalitativa samt kvantitativa 

sanningskriterier. Detta avsnitt avser ge läsaren chans till att undersöka studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet.  

7.5.1 Kvantitativa sanningskriterier 

Bryman (2011, s. 161-167) tar upp vikten av att skapa en hög reliabilitet och validitet vid 

uppförande av en kvantitativ undersökning. Reliabilitet handlar om att studien hade fått 

samma resultat om den gjordes igen. Därför är det viktigt att studiens behandlas med 

precision vid undersökningar och databearbetning av den insamlade informationen 

(Holme & Solvang 1997, s. 163). Eftersom ett arbete med CRM är en lång och 

tidskrävande process tror forskaren inte att resultatet från en andra studie hade skiljt sig 

nämnvärt från resultatet av denna studie.   
 

En studies validitet beskriver om studien verkligen mäter det den avsåg att mäta. 

Följaktligen måste en studie upprätthålla en hög validitet för att skapa en hög reliabilitet 

(Bryman, 2011, s. 163). Forskaren anser att denna studie har en hög validitet, eftersom 

studiens resultat besvarar den studiens problemformulering och syfte. Forskaren anser 

därför att studien har mätt det den initialt avsåg att mäta.  
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7.5.2 Kvalitativa sanningskriterier  

Bryman (2011, s. 352-356) menar att det finns andra ståndpunkter när det rör sig om en 

studies reliabilitet och validitet vid kvalitativ forskning. Dessa ståndpunkter kan beskrivas 

av den kvalitativa undersökningens överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera.  

 

Överförbarhet beskrivs som när resultatet från en uträttad undersökning går att överföra 

till en annan studie. Därför är det viktigt att forskaren beskriver vilken social miljö den 

kvalitativa undersökningen har uträttats i. (Bryman, 2011, s. 355). För att infria detta 

sanningskriterium har forskaren beskrivit var, när och på vilket sätt studiernas intervjuer 

har ägt rum, vilket gör att forskaren anser sig ha uppnått detta kriterium.  

 

Pålitlighet motsvarar reliabiliteten inom en kvantitativ forskning vilket innebär att 

studiens skulle fått samma resultat vid uppförande av samma undersökning en gång till. 

Det är därför viktigt att resultatet från den kvalitativa undersökningen bekräftas av 

respondenterna för att säkerställa att inga misstolkningar av intervjusvaren gjorts 

(Bryman, 2011, s. 355). Forskaren antecknade och spelade in varje intervju, där sedan 

respektive respondenten delgavs en sammanställning av den gjorda intervjun. Detta 

gjordes för att ge respondenten chans att korrigera eventuella misstolkningar av 

forskaren, vilket gör att forskaren anser att studiens måste anses som pålitligt.  

 

Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och konformera, innebär att forskaren förstår att 

det inte går att upprätthålla en absolut objektivitet, men trots detta gjort allt i dennes makt 

för att handla i god tro. Det ska därför vara tydligt att forskaren gjort allt i dennes makt 

för att inte påverkas av respondenternas svar eller den teoretiska referensramen, när denne 

utfört slutsatserna av undersökningen. (Bryman, 2011, s. 355). Eftersom forskaren hade 

en viss förkunskap inom ämnet, samt utfört denna undersökning individuellt, är denne 

medveten om att en total objektivitet har varit väldigt svårt att upprätthålla. Forskaren 

hoppas därför att studiens triangulering, det vill säga genom att göra en kvalitativ och 

kvantitativ forskning, ska leda till att en potentiell subjektivitet inte ska påverkat studiens 

slutgiltiga resultat.   
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Bilaga 1 Intervjumall 
 
CRM definieras i denna undersökning som: ”en affärsstrategi som syftar till att optimera lönsamheten, intäkter och 

kundrelationer genom att organisera företaget kring kundsegment, främja kundtillfredsställelse samt länka processer 

från kunder via leverantörer”. 

 

Inledning 

 

1. Beskriv din roll i företaget? 

 

2. Vad betyder CRM för dig? 

 

3. Hur länge har företaget arbetat med CRM? 

 

CRM Vision (1) 

 

4. Upplever du att företaget har en tydligt utformad vision? 

a) Om ja – hur har den utformats?  

b) Om nej – varför? 

 

5. Till vilken grad hjälper företagets vision konkurrenter och målgrupper att veta sig vad det kan förvänta sig från 

företaget? 

 

CRM Strategi (2) 

 

6. Hur upplever du att utvecklingen och implementeringen av CRM-strategier har fungerat för företaget?  

 

7. Har du upplevt dessa som konkurrenskraftiga? 

Om ja – På vilket sätt? 

Om nej – Varför? 

 

8. Vilket är företagets huvudsakliga fokus för att skapa lojala kunder? 

 

Värderad kundupplevelse (3) 

 

9. Till vilken grad är en god kundupplevelse av vikt för företaget? 

 

10. På vilket sätt samlar ni information och feedback från kunder? 

 

11. Hur anpassar sig företaget efter kundens behov? 

 

12. Har företaget försökt förbättra den process? 

a) Om ja – På vilket sätt? 

b) Om nej – Varför? 

 

Organisatorisk samverkan (4) 

 

13. Hur förhåller sig organisationens högsta ledning till företagets kundstrategi? 

 

14. Till vilken utsträckning upplever du att alla i företaget som arbetar med kunder, förstår företagets kundstrategi? 

 

15. Vem ansvarar för företagets kunder? 

 

16. Finns det en centraliserad CRM avdelning/grupp i företaget? 

Om ja – vilka roller finns i denna?  

Om nej – Varför? 

 

17. Arbetar ni aktivt för att samtliga anställda i företaget ska förstå och arbeta efter kundens behov? 

a) Om ja – Hur sker detta arbete? 

b) Om nej – Vad behövs för att nå dit? 

 

18. Hur ser arbetet ut med att få de anställda villiga att förändras efter kundens behov ut? 
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CRM Processer (5) 

 

19. Hur definierar företaget kundprocesser? 

 

20. Kan du förklara dessa processer? 

 

21. Hur arbetar företaget med att förstå vilken process som är viktigast för kunden? 

 

22. Hur används sedan denna förståelse? 

 

23. Upplever du att företaget primärt har ett kundorienterat fokus på processer? 

 

CRM Information (6) 

 

24. På vilket sätt samlar företaget information om kunden? (publika register, hemsidor, personlig kontakt mm.) 

 

25. Sker detta på en kontinuerlig basis? 

a) Om ja – Arbetar företaget för att säkerställa tillgången till dessa kanaler? 

b) Om nej- Varför? 

 

26. Hur används sedan denna information? 

 

27. Till vilken grad bidrar företagets CRM-system till organisationen och dess kunder? 

 

 

CRM Teknologi (Block 7) 

 

28. Har företaget en integrerad teknisk CRM-lösning för arbetet med hanteringen av kundrelationer? 

a) Om ja - Vilket/vilka affärssystem används för hantering av kundinformation? 

b) Om nej – Varför? 

 

29. Vad är din personliga åsikt om CRM-system? (användarvänliga/svårhanterliga etc) 

 

CRM Mätetal (8) 

 

30. Har företaget något implementerat mätsystem för att bedöma prestationen med hanteringen av kundrelationer? 

 

31. På vilket sätt mäts kundlojalitet/tillfredställelse , lönsamhet mm? 

 

32. Anser företaget att det är viktigt att mäta dessa prestationer? 

Om ja – Skulle företaget kunna utveckla mätningar mot kund? 

Om nej – Varför? 

 

Avslutningsvis 

 

33. Vad är blir viktigast för företaget i det kommande arbetet med CRM? 

 

34. Upplever du att företaget har en stabil grund att stå på när det gäller CRM? 

 

35. Om du får önska dig vad du vill, och välja en sak som du tror skulle förbättra CRM-arbetet, vad skulle det vara? 
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Bilaga 2 Enkätundersökning med resultat 
 
”Mitt namn är Johan Jonsson och jag är Civilekonomstudent på Handelshögskolan i Umeå. Jag skriver 

för närvarande mitt examensarbete i samarbete med Capacent AB i syftet: att förklara vilka 

förutsättningar svenska B2C-företag har för att arbeta med Custom Relationship Management.  

  

Du har fått möjlighet att ta del av denna enkätundersökning, som jag fått väldigt bra feedback ifrån, då 

den riktar sig till marknadschefer, CRM-ansvariga och lojalitetsansvariga.  

 

Undersökningen tar cirka 4 minuter att genomföra och du som respondent är givetvis anonym. 

Deltagare i undersökningen kommer få ta del av resultatet vilket ger ditt företag chansen till 

benchmarking mot andra branscher.  

 

Om du har några frågor angående undersökningen, vänlig kontakta mig. Tusen tack på förhand! 

 

Johan Jonsson, jojo0154@student.umu.se, 073-026 75 07” 

Del 1. Hur arbetar företaget med CRM i dagsläget 

 

1. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din roll i företaget? *Obligatorisk 

Arbetsroll Andel Antal 

CRM-ansvarig 31,94% 23 

Marknadschef 29,17% 21 

Annat 26,39% 19 

VD 12,50% 9 

Totalt   72 

 

 

 

 

2. Vilken bransch är företaget verksam i? *Obligatorisk 

Bransch Andel Antal 

Annat 16,67% 12 

Bank/Finans 16,67% 12 

Detaljhandel 15,28% 11 

Media 12,50% 9 

Resor 11,11% 8 

Bensin/Transport 8,33% 6 

Energi 8,33% 6 

Försäkring/Pension 5,56% 4 

Telecom 5,56% 4 

Totalt   72 

 

 

 

 

3. Vilket alternativ beskriver ert huvudsakliga organisationsfokus? *Obligatorisk 

Organisationsfokus Andel Antal 

Kund 41,67% 30 

Produkt 31,94% 23 

Sälj 25,00% 18 

Annat 1,39% 1 

Totalt   72 

mailto:jojo0154@student.umu.se
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4. Har er organisation en centraliserad avdelning/grupp med ansvar för CRM och kundutveckling? * 

Obligatorisk 

  Andel Antal 

Ja 68,06% 49 

Nej 31,94% 23 

Totalt   72 

 

 

 

 

5. Vilken/vilka divisioner ligger kundanalysen inom i er organisation?*Obligatorisk 

  Andel Antal 

Marknad 36,89% 38 

Försäljning 19,42% 20 

Produktledning 8,74% 9 

Högsta ledningen 7,77% 8 

Kundtjänst 7,77% 8 

Annat 5,83% 6 

Finans 4,85% 5 

IT 4,85% 5 

Saknas ett tydligt ägarskap för kundinsikt 3,88% 4 

Totalt   103 

   

   
 

 

6. Vad har varit era viktigaste kundmål, de senaste 24 månaderna? (Ange 3 alternativ) *Obligatorisk 

Kundmål Andel Antal 

Utveckla kundnöjdhet och kundupplevelse 18,64% 41 

Utveckla långsiktiga kundrelationer och lojalitet 15,45% 34 

Attrahera och rekrytera nya kunder 13,18% 29 

Behålla befintliga kunder 12,73% 28 

Produkt- och tjänsteutveckling avseende förändrat kundbehov 6,82% 15 

Effektivisera kundservice 5,91% 13 

Merförsäljning och kors-försäljning för existerande kunder 5,91% 13 

Varumärkesutveckling 5,91% 13 

Fokusering på nya kanaler 4,55% 10 

Effektivisering av säljkanaler 3,64% 8 

Reaktivering och ”Winback” av inaktiva eller förlorade kunder 3,18% 7 

Avveckla olönsamma kunder 2,73% 6 

Utveckla prisstrategier 1,36% 3 

Annat 0,00% 0 

Totalt   220 
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7. Inom vilka/vilket områden avseende CRM har er organisation haft störst fokus på under de senaste 36 

månaderna? *Obligatorisk 

  Andel Antal 

Kundupplevelse och kundnöjdhet 32,41% 35 

Vision och Strategi – företagsövergripande 19,44% 21 

Organisation och förändringshantering 12,96% 14 

IT-stöd 12,96% 14 

Interna- och kundlivscykelprocesser 11,11% 12 

Analys och segmentering 10,19% 11 

IT 4,85% 5 

Saknas ett tydligt ägarskap för kundinsikt 3,88% 4 

Annat 0,93% 1 

Totalt   117 

 

Del 2. Vilka förutsättningar har företaget att arbeta med CRM 

 

Var vänlig och indikera hur du förhåller dig till följande påståenden på en skala från 1-7, där 1=Stämmer inte alls, 

2=Stämmer inte, 3=Stämmer delvis inte, 4=Vet inte, 5=Instämmer delvis, 6=Instämmer och 7=Instämmer helt. 

 

 
 

 

 
 

1,39%
5,56%

11,11% 9,72%

31,94%

20,83% 19,44%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

8. Företaget har en tydlig vision vilket hjälper företaget att sticka ut 
från sina konkurrenter och målgrupper vet vad det kan förvänta sig 

från företaget.

1,39%
5,56% 6,94%

4,17%

34,72%

25,00%
22,22%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

9. Företagets vision har skapats utifrån hur företaget vill se och 
upplevas för kunden. 
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2,78%

9,72%
12,50% 11,11%

20,83%

38,89%

4,17%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

10. Företaget har haft förmågan att utveckla och implementera 
konkurrenskraftiga CRM-strategier. 

1,39%

6,94% 8,33% 6,94%

18,06%

25,00%

33,33%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

11. Företaget arbetar aktivt med att tillfredsställa kundens behov i 
syfte till att skapa lojala kunder. 

0,00% 0,00%
4,17% 5,56%

15,28%
19,44%

55,56%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

12. En god kundupplevelse är av stor vikt för företaget i syfte att 
skapa långsiktiga relationer. 
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5,56%

11,11%
8,33%

31,94%

20,83% 20,83%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

13. Företaget har en strategi för att vårda kunden där en del av detta 
är att kontinuerligt samla in och agera efter feedback från 

kundmöten. 

5,56%
9,72%

5,56%

13,89%
16,67% 18,06%

30,56%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

14. Företagets kundstrategi är viktigt för organisationens högsta 
ledning. 

1,39%
4,17%

13,89%
9,72%

29,17%

23,61%

18,06%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

15. Företaget arbetar kontinuerligt för att de anställda ska vara 
villiga att förändras efter kundens behov och förutsättningar. 
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30,00%

35,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

16. Företaget har primärt ett kundorienterat fokus på samtliga 
processer i företaget. 

1,39% 1,39%

16,67%

8,33%

23,61%

33,33%

15,28%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

17. Företaget arbetar med att förstå kundens åsikt i syfte till att 
uppfylla kundens behov och differentiera sig mot andra företag. 

2,78%

16,67% 16,67%

11,11%

25,00% 23,61%

4,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Instämmer
inte alls

Vet inte Instämmer
helt

18. Företaget har ett väl fungerande informationssystem som ger ett 
konstant flöde av information om kunden till organisationen. . 
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19. Företaget arbetar aktivt för att hantera förhållandet till sina 
kunder för att säkerställa tillgången till kundinformation. 

12,50%
9,72%

15,28%
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inte alls
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helt

20. Företaget har en integrerad teknisk CRM-lösning för arbetet med 
hanteringen av kundrelationer. 

13,89%
11,11%

26,39%

9,72%

29,17%

8,33%

1,39%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%
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25,00%

30,00%

35,00%
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inte alls

Vet inte Instämmer
helt

21. Företaget anser att arbetet med hantering av kundrelationer 
grundar sig i tekniska lösningar. 
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Del 3. Vad blir företagets kommande utmaningar i arbetet med CRM 

 

24. Vad kommer att vara era viktigaste kundmål, de kommande 24 månaderna? (Ange 3 

alternativ) *Obligatorisk 

Kundmål Andel Antal 

Utveckla långsiktiga kundrelationer och lojalitet 19,57% 36 

Behålla befintliga kunder 16,85% 31 

Attrahera och rekrytera nya kunder 11,96% 22 

Produkt- och tjänsteutveckling avseende förändrat kundbehov 9,24% 17 

Effektivisering av säljkanaler 8,15% 15 

Merförsäljning och kors-försäljning för existerande kunder 8,15% 15 

Fokusering på nya kanaler 7,61% 14 

Utveckla kundnöjdhet och kundupplevelse 5,43% 10 

Effektivisera kundservice 5,43% 10 

Varumärkesutveckling 4,89% 9 

Avveckla olönsamma kunder 1,63% 3 

Annat 1,09% 2 

Reaktivering och ”Winback” av inaktiva eller förlorade kunder 0,00% 0 

Utveckla prisstrategier 0,00% 0 

Totalt   184 
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22. Företaget har implementerat ett väl fungerande mätsystem för 
att bedöma sin prestation med hanteringen av kundrelationer. 
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23. Företaget anser att det är viktigt att mäta sina prestationer med 
hanteringen av kundrelationer. 
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25. Vilka aktiviteter anser du kommer vara viktigast för er inom den närmsta framtiden? (Ange 3 

aktiviteter) *Obligatorisk 

Kundmål Andel Antal 

Varumärkesbyggnad 11,42% 25 

Produktledning och innovation 6,85% 15 

Strategisk kundsegmentering 7,76% 17 

Samarbete mellan sälj och marknad 10,96% 24 

Gemensamt systemstöd för att hantera kunddata 7,76% 17 

Interaktion med kund via flera kanaler 9,59% 21 

Processer för att använda kundinsikt vid kundkontakt 5,94% 13 

Kundlivscykel 5,94% 13 

Digital marknadsföring 8,68% 19 

Konsistens i kundinteraktionen i alla kanaler 6,85% 15 

Social media 3,20% 7 

Mobila kanaler 4,11% 9 

Standardiserade rapporter/Uppföljning 3,65% 8 

Prediktiv kundanalys 5,48% 12 

Annat 1,83% 4 

Totalt   215 

 

 

 

 

26. Vilka huvudsakliga områden bör företaget förbättra för att öka förmågan att Attrahera, Behålla och 

Utveckla kunder baserat på deras värde, bättre än era konkurrenter? (Ange max 3 områden) *Obligatorisk 

Kundmål Andel Antal 

Skapa en gemensam kundstrategi genom hela organisationen 20,63% 33 

Förståelse för hur man använder kundinsikt för att utveckla affären 17,50% 28 

Teknisk kompetens internt eller prioriterat IT 13,13% 21 

Kundvård prioriterat av ledningen 11,88% 19 

Analytisk kompetens internt 10,63% 17 

Prioritering 10,00% 16 

Bra integrerad kunddata 9,38% 15 

Tydligt ägarskap för kundinsikt 3,75% 6 

Annat 3,13% 5 

Totalt   160 

 

 

 

27. Tänk dig en perfekt organisation som till fullo utnyttjar kundinsikt för att identifiera, utveckla, sälja till, 

serva och behålla kunder, baserat på deras värde och bättre än konkurrenter. Hur nära är din organisation den 

perfekta organisationen? 

Kundmål Andel Antal 

Mycket lång ifrån 6,94% 5 

Påbörjat resan 43,06% 31 

Halvvägs 30,56% 22 

Vi är nästan där 13,89% 10 

Vi är där 4,17% 3 

Vet ej 1,39% 1 

Totalt   72 
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