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A study of the possibilities and needs behind Customer Relationship 
Management 

 
ABSTRACT 
In recent years Customer Relationship Management (CRM) has gained much popularity among both companies and researchers. A lot of 
money is invested in CRM but research show that many initiatives fail. This study examined the primary needs behind CRM among Swedish 
companies from a marketing perspective, as well as the possibilities CRM brings. The study also examined which technical solutions are 
suitable to meet the identified needs. A qualitative study was conducted consisting of semi-structured interviews with five Swedish companies 
and five CRM-experts. The study was delimited to Swedish business-to-consumer (B2C) companies.  
 
The result showed that the primary need behind CRM is to get a complete and overall image of the customers. Based on this information 
many opportunities are created such as customized and targeted communication which leads to customer satisfaction and retention. 
Furthermore, it is possible to choose which channel to communicate through (e.g. e-mail or SMS) based on the customers’ preferences. 
Lastly, CRM has enabled new activities as well as customized stores and websites.   
 
The findings also showed that companies’ CRM process often include collecting and storing customer data (both personal and behavioral 
data), data segmentation and selection, targeted communication and follow-up thereof. The companies in the study use different technical 
systems for the activities, which means that CRM is not system dependent. 
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SAMMANFATTNING 
Under de senaste åren har intresset för Customer Relationship 
Management (CRM) ökat både bland forskare och inom 
näringslivet. Mycket pengar investeras i CRM men forskning visar 
att många initiativ misslyckas. Denna studie granskar de primära 
behoven bakom svenska företags CRM-arbeten ur ett 
marknadsföringsperspektiv samt vilka möjligheter CRM medför. 
Studien undersöker även vilka systemlösningar som lämpas för att 
kunna uppfylla de identifierade behoven. En kvalitativ under-
sökning genomfördes bestående av semistrukturerade intervjuer 
med fem svenska företag samt fem CRM-experter. Studien 
avgränsades till företag verksamma på B2C-marknaden. 

Resultaten visade att det primära behovet bakom CRM-arbeten är 
att få en samlad bild av sina kunder. Utifrån den samlade 
kundbilden skapas flera möjligheter såsom anpassad och riktad 
kommunikation vilket uppnår effektmål såsom kundnöjdhet och att 
kunderna förblir kunder under en längre tid. Vidare är det möjligt 
att kanalanpassa kommunikationen efter kundernas preferens för 
att nå ut till så många som möjligt. Slutligen har CRM möjliggjort 
nya aktiviteter samt kundanpassade butiker och hemsidor. 
Anledningen till varför företagen uppmärksammat dessa behov 
påstås vara en följd av den konkurrenskraftiga marknaden där 
konsumenter har allt lättare att byta leverantör.  

Vidare visade resultaten att företagens CRM-process ofta 
inkluderar insamling och lagring av kunddata (både person- och 
beteendedata), segmentering och urval av data, riktade utskick och 
uppföljning av utskicken. Företagen använder olika system för 
aktiviteterna vilket innebär att CRM inte är systemberoende.   

Generella Termer 
Datalager: Sammanställning av information från flera källor i en 
organisation. 

”Business-to-consumer” (B2C): Företag som säljer produkter 
och/-eller tjänster till privatpersoner.  

”Business-to-business” (B2B): Företag som säljer produkter och/-
eller tjänster till företag. 

Persondata: Information om vem en person är samt personens 
kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-postadress 
och telefonnummer. 

Beteendedata: Information om vad en person gör, t.ex. trans-
aktionsmönster. 

Marketing Automation (MA): Automatisk digital 
marknadsföring, t.ex. triggerbaserade e-postmeddelanden till 
kunder utifrån förutbestämda kriterier.  

Kommunikationsverktyg: Mjukvara som används för att 
kommunicera med kunder, t.ex. via e-post och SMS. 

 

Nyckelord 
CRM; B2C; Behov; System; Marknadsföring; Möjligheter; Riktad 
kommunikation; Anpassning 

1. INTRODUKTION 
Företag idag står inför en komplex och konkurrensutsatt marknad. 
Samhället och förutsättningarna förändras och i takt med det 
utvecklas handeln och antar nya former. Digitaliseringens 
utveckling är en av de faktorer som har påverkat marknaden mest 
de senaste åren. För företag innebär det hårdare konkurrens med 
tanke på den framväxt och stora genomslagskraft handeln på 
Internet, e-handeln, har haft. Nya aktörer slår sig in på marknaden, 
och även den internationella konkurrensen ökar allt eftersom e-
handeln växer. För konsumenten innebär digitaliseringen nya vanor 
och möjligheter att informera sig om produkter, tjänster och priser 
innan köp. Konkurrensen innebär även att konsumenterna får större 
makt i köpprocessen eftersom de enkelt kan byta leverantör om 
förväntningarna inte uppnås [1]. Att konkurrera om priser och 
produkter är därmed inte längre det primära för företag, utan 
konkurrensen handlar istället om kundupplevelse och kund-
relationer [2], [3]. 
Det är inte bara handeln som antagit nya former till följd av 
digitaliseringen, även reklam och marknadsföring har utvecklats. 
Tidigare bestod reklam till stor del av masskommunikation i 
traditionella medier såsom tv, radio och print där alla kunder 
träffades av samma budskap. Marknadsföring idag tillåter en mer 
riktad och individanpassad kommunikation, vilket innebär att 
företag kan skräddarsy sina budskap till olika kunder. Kanalerna 
som används för att nå ut med kommunikation begränsas inte till 
de traditionella medierna utan inkluderar även direktkanaler såsom 
e-post och SMS. Reklam har således gått från att vara opersonlig 
till att vara personlig och individanpassad [4].  
Digitaliseringens effekter har följaktligen lett till att dagens 
konsumenter förväntar sig en högre grad av personifiering [3], [5] 
vilket innebär att förståelsen för sina kunder är avgörande för 
företagens framgång [2], [6]. I syfte att skapa värdefulla 
kundrelationer utvecklar därmed allt fler företag affärsmodeller 
som tar tillvara på den information och kunskap företagen besitter 
om sina kunder. Sådana relationsbyggande strategier går under 
begreppet Customer Relationship Management (CRM). 

CRM är inte ett nytt koncept, men har under de senaste åren ökat i 
popularitet inom såväl näringsliv som forskningsämne [7]. Det 
samlade värdet av mjukvara för CRM förväntas uppgå till 36,5 
miljarder USD under 2017 vilket gör det till den snabbast växande 
sektorn av programvara för företag [2]. Även på den svenska 
marknaden ökar intresset för CRM, där 38% av svenska företag 
planerar att öka sina CRM- investeringar under 2017. Det är en 
ökning med 15% jämfört med 2016, och investeringarna syftar 
främst till systemstöd och programvara [8]. En anledning till varför 
allt fler företag investerar i CRM är de positiva effekter som utlovas 
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av lyckade CRM-arbeten såsom ökad lönsamhet och tillväxt. Det 
råder dock vissa svårigheter och utmaningar i arbetet och forskning 
visar att en stor del av alla CRM-initiativ misslyckas [9]. En 
anledning till de sviktande resultaten som nämns i litteraturen är att 
många ledningspositioner och chefer besitter en okunskap 
angående vad CRM är och hur det ska användas [9]. En vanlig 
tolkning är att CRM-arbetet endast består av tekniska system, som 
automatiskt sköter arbetet och genererar de positiva effekterna. 
Studier har även visat att företag köper in alldeles för avancerade 
och omfattande lösningar för CRM-arbetet eftersom de inte vet 
exakt vilka system och funktioner som behövs [9]. I en 
undersökning av svenska företag utförd av Wiraya [8] anser 49% 
av de tillfrågade företagen att de saknar relevant systemstöd för att 
lyckas med CRM-arbetet. Vidare hävdar företagen att tydliga 
strategier och aktivitetsplaner saknas vilket krävs för att uppnå 
goda resultat. I studien framgår det att 96% av företagen mäter sitt 
CRM-arbete på något sätt men endast 57% har uttalade mål, och så 
få som 16% som hade uttalade mål för 2016 nådde dem [8]. 
Avsaknaden av tydliga strategier och mål kan vara en följd av den 
förekommande uppfattningen att CRM är en trend som måste 
tillämpas av företag i en viss storlek. Att investera i CRM bara för 
att ”alla andra gör det” innebär att det egna intresset och behovet 
till CRM glöms av [10].  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Det ökade intresset för CRM på den svenska marknaden och de 
svårigheter samt utmaningar företag möter vid CRM-arbetet ligger 
som grund för denna studie. Tidigare forskning har undersökt hur 
CRM bäst implementeras, men behoven bakom CRM-
implementeringar diskuteras däremot sparsamt i litteraturen. Denna 
studie ämnar därför granska de primära behoven bakom svenska 
företags CRM-arbeten, samt vilka möjligheter CRM medför utifrån 
ett marknadsföringsperspektiv. Forskningsfrågorna som har 
undersökts är således:  
• Vilka är de primära behoven bakom svenska B2C-företags 

CRM-arbeten?  

• Vilka möjligheter medför CRM utifrån ett marknadsförings-
perspektiv? 

Studien ger även en rekommendation gällande systemval kopplade 
till de identifierade behoven. 

1.3 Avgränsningar 
Studien kommer endast att undersöka företag som är verksamma 
på den svenska B2C-marknaden, och kommer därmed inte 
inkludera B2B-företag samt företag verksamma på den utländska 
marknaden. Syftet med arbetet är att undersöka vilka möjligheter 
och behov som ligger bakom CRM-arbeten samt ge en 
rekommendation kring vilka systemlösningar som bäst svarar mot 
de identifierade behoven. Därav ämnar studien inte ge en 
fullständig utvärdering av marknadens olika CRM-system.  

CRM är ett omfattande begrepp som inkluderar flera delar inom ett 
företag. I denna studie avgränsas CRM till ett marknadsförings-
perspektiv och syftar till datadriven CRM (se sektion 2.3) och 
riktad kommunikation. Studien riktar därmed ett större fokus på de 
tekniska aspekterna snarare än de strategiska.  
 
 

 

2. TEORI 
I denna sektion beskrivs bakgrunden till ämnet och tidigare 
forskning. 

2.1 Transaktionsmarknadsföring till 
relationsmarknadsföring 
Det traditionella sättet att göra affärer betraktar varje köp som en 
unik transaktion [11] vilket innebär att tidigare transaktioner inte 
har någon betydelse för framtida transaktioner. Framgångsrika 
företag tjänade pengar genom att vara effektiva på storskalig 
tillverkning och distribution [10]. Strategierna bestod följaktligen 
av att tillverka standardprodukter och distribuera dem på samma 
sätt till alla sina kunder. För att nå så många potentiella kunder som 
möjligt bestod marknadsföringen av masskommunikation och 
målet var att generera så många enskilda transaktioner som möjligt 
oberoende av om kunderna var nya eller befintliga kunder till 
företaget. För att kompensera vad företagen inte visste om sina 
kunder genomfördes marknadsföringsmetoder såsom kundpaneler, 
fokusgrupper och kundundersökningar. Målet var dock inte att 
skaffa sig kunskap och insikt om enskilda kunder utan om stora 
kundsegment t.ex. kvinnor i åldrarna 30-55 år [10]. 
Under 80-talet uppstod en mättnad inom den traditionella 
marknadsföringen eftersom allt fler människor slutade ta till sig all 
den information som matades ut [12]. Begreppet relations-
marknadsföring presenterades av Leonard Berry, professor i 
marknadsföring, i början av 80-talet [13] och kom därmed som ett 
svar på den traditionella marknadsföringen [14]. Berry [13] ansåg 
att marknadsföring inte skulle begränsas till de aktiviteter som 
utfördes i syfte att skaffa nya kunder, utan också de aktiviteter som 
utfördes mot befintliga kunder. I takt med att allt fler aktörer slog 
sig in på marknaden och erbjöd liknande produkter pressades 
priserna och konkurrensen ökade. Konsumenterna fick större 
möjligheter att välja mellan olika leverantörer eftersom 
produkterna de erbjöd var snarlika. Att differentiera produkter 
ansågs inte längre som en konkurrensfördel och företag började 
istället inse värdet av att behålla kunder. Det var dessutom billigare 
att behålla kunder än att rekrytera nya [15]–[17]. Insikt och kunskap 
om kunden och dess behov blev därmed allt viktigare och 
relationsmarknadsföringen blev klassad som transaktions-
marknadsföringens motpol [18]. 
2.2 Customer Relationship Management 
Som ett led av informationsteknikens framväxt i början av 90-talet 
[7] och med relationsmarknadsföringens idéer i åtanke uppstod 
CRM. Det beskrivs som ett verktyg för att skapa och hantera 
långsiktiga och lönsamma kundrelationer, genom noggrann och 
detaljerad analys av konsumentdata [19], [20]. Syftet med 
relationerna är att det ska medföra värde för både kunden och 
företaget [10], [19] och i och med den konkurrenskraftiga 
marknaden där konsumenter förväntar sig en mer kundorienterad 
relation till leverantörerna, har CRM blivit ett viktigt verktyg i 
företagens arbete [21]. Förbättrade kundrelationer kan följaktligen 
leda till ökad kundlojalitet och lönsamhet [20].  
Trots att CRM blivit allmänt erkänd som en framgångsrik strategi 
[20] saknar begreppet en enhetlig och generell definition. Det är ett 
omfattande begrepp som inkluderar många delar i en organisation. 
En gemensam nämnare i de olika definitionerna är dock att fokus 
ska vara på kundens behov samt att arbetet ska vara kundorienterat, 
det vill säga utgå från kunden [20]. En variant av definition som 
återkommer i flera studier är: ”An IT enabled business strategy, the 
outcomes of which optimise profitability, revenue and customer 
satisfaction by organising around customer segments, fostering 
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customer-satisfying behaviours and implementing customer-
centric processes.” [10]. 
Som framgår av definitionen är syftet med CRM å ena sidan att öka 
intäkterna och vinsten, å andra sidan att förbättra kundtillfreds-
ställelse och för att uppnå det måste teknik och människor 
samverka. Med modern teknik kan företag lära sig om enskilda 
kunder, komma ihåg deras behov och preferenser samt anpassa sina 
erbjudanden, tjänster och kommunikation utifrån varje kund [22]. 
Det har bidragit till att mass-anpassning, vilket annars kan tyckas 
vara en motsägelse, har blivit möjligt [10]. Till följd av 
digitaliseringens utveckling har teknikens roll i CRM-arbetet på 
senare år blivit allt större och idag tillämpar många företag 
datadriven CRM [23]. 
2.3 Datadriven CRM 
För att, i stor skala, kunna tillämpa relationsbyggande strategier på 
enskilda kunder krävs datadriven CRM [12]. Det innebär att företag 
registrerar och lagrar information om sina kunder i databaser som 
vidare används för att identifiera kundbehov och således 
affärsmöjligheter. Tack vare teknikens utveckling kan kundregister 
byggas och underhållas till allt lägre kostnader, och genom att 
samla in data och se mönster kan finare preciseringar och 
kundrelaterade segmenteringar utföras. På så sätt kan företag 
anpassa sina erbjudanden efter varje individs specifika önskemål 
och behov [12]. Till följd av digitaliseringen och de allt fler 
digitaliserade transaktionerna har även mängden tillgänglig 
kundinformation ökat [24]. Både persondata och beteendedata som 
företagen själva samlar in kan lagras men även köpdata, det vill 
säga data som företag köper in av andra företag. Digitaliseringen 
har också medfört att kundens digitala fotspår kan lagras i 
företagens databaser. Studier har dock visat att den ökade mängden 
tillgänglig data kan leda till för mycket redundant information som 
aldrig kommer till användning, och som därmed blir onödig att 
spara och registrera [25]. Databaser bör fyllas med relevant 
information som vid tillämpning hjälper kunden och ger relevanta 
erbjudanden. En annan konsekvens av den ökade mängden 
tillgänglig data, från ett etiskt perspektiv, är att kundens privatliv 
och personliga integritet blir allt mer utlämnat. Däremot har 
tidigare studier diskuterat att en ökad medvetenhet angående 
företagens insamling av kunddata kan leda till att kunderna har en 
större acceptans kring insamlingen idag [26].   

Figur 1 visar hur datadriven CRM fungerar och som framgår i den 
kan datadriven CRM delas in i två delar. Den övre delen bygger till 
stor del på att skapa kundlojalitet och positiva attityder gentemot 
ett företag eller varumärke. Huruvida det uppnås baseras antingen 
på en affektiv association eller ett resultat av bekvämlighet och 
självintresse [24]. Den undre delen visar effekterna av data-
utvinning, ”data mining”, det vill säga analys av informationen i 

databasen samt sökande efter mönster och samband [27], vilket 
används för att skapa insikter om kunders preferenser och 
beteenden. En utav effekterna är korsförsäljning, ”cross selling”. 
Det innebär att företag erbjuder produkter eller tjänster utifrån 
kundens preferens och/eller beteende, alternativt att företag 
erbjuder liknande eller kompletterande produkter till den produkt 
som kunden redan köpt. Det kan även innebära ett erbjudande om 
produkter som andra kunder med liknande preferens och beteende 
har köpt. Vidare kan företag skapa individanpassad och riktad 
kommunikation, ”target marketing”, utifrån datautvinning. Den 
riktade och anpassade kommunikationen sker direkt till mottagaren 
via t.ex. e-post eller SMS. Därmed behöver företag inte 
masskommunicera samma budskap till alla för att nå intresserade 
kunder. Marknadsundersökningar, ”market research”, är en tredje 
effekt av datautvinning vilket innebär att företag identifierar 
typiska preferenser och beteenden hos befintliga kunder som 
används för att rekrytera nya kunder. Ett exempel på detta är 
tvillinganalys vilket innebär att företag identifierar konsumenter 
med liknande profiler som redan finns i kunddatabasen, eftersom 
sannolikheten att dessa konsumenter också är intresserade av 
företagets produkter/tjänster är hög.  

Ett lyckat datadrivet CRM-arbete uppnår följande fyra kvalifika-
tioner: hålla reda på kunden, kommunicera med kunden, minnas åt 
kunden och anpassas efter kunden [12]. 

2.3.1 Hålla reda på kunden 
Genom kundspårning, ”customer tracking”, kan företag hålla reda 
på tidigare interaktioner med kunden, vilka aktiviteter som 
besvarats, intressen och behov samt identifiera i vilken del av 
köpcykeln kunden befinner sig. 
2.3.2 Kommunicera med kunden 
Att lyssna på, samtala med och lära från sina kunder är en viktig 
del i relationsbyggande strategier [25]. Informationsteknikens 
utveckling har möjliggjort interaktiva dialoger mellan ett företag 
och dess kunder genom flertalet kanaler såsom e-post, 
chattfunktioner, sociala medier, etc. En interaktiv dialog kan få 
kunden att känna sig sedd och hörd samt generera ett större 
förtroende gentemot företaget.   
2.3.3 Minnas åt kunden 
En databas och datalager, ”data warehouse”, förenklar företags 
arbete att komma ihåg kundens tidigare köp eller interaktion. En 
databas lagrar information om kunden, t.ex. vad kunden köpt samt 
när och var köpet genomfördes. Datalagret sammanställer 
information från olika källor för att få en enhetlig bild av varje 
kund. En interaktiv dialog mellan ett företag och kunden kan också 
lagras i databasen för framtida användning. 
2.3.4 Anpassas efter kunden 
För att kunna anpassas efter kunden och förutse behov och 
önskemål är det viktigt att mönster och beteenden kan utvinnas. Det 
görs genom att analysera den data som finns i databasen, ”data 
mining”, som sedan används för att anpassa kommunikationen efter 
kunden. Det finns ytterligare studier som visar på vikten med 
relevant kommunikation.  En undersökning som genomfördes 2016 
visade att 54% av svenska konsumenter som sa upp sina avtal med 
bank, telekom och försäkrings- eller elbolag hade som orsak att 
informationen var irrelevant eller hade skickats ut vid fel tillfälle 
[28]. 
 
 

Figur 1. Överblick av hur datadriven CRM fungerar [24]. 
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3. METOD 
För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ undersökning 
genomförts bestående av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes med företagsrepresentanter som arbetar med CRM 
samt experter inom CRM. 

3.1 Intervjuer med företagsrepresentanter 
Företagen valdes ut inom ramen för arbetet, det vill säga B2C-
företag verksamma på den svenska marknaden. Syftet med 
intervjuerna var att få en förståelse för de olika företagens specifika 
behov och målsättning med CRM. Ett av de medverkande företagen 
valde att vara anonymt i studien och kommer därmed att refereras 
som Företag X. Företagen i studien är: 

• City Gross: Detaljhandelsföretag som säljer livsmedel dels 
via fysiska butiker och dels via e-handel. 

• Mathem: Detaljhandelsföretag som säljer livsmedel via e-
handel.  

• Företag X: Detaljhandelsföretag som säljer produkter dels via 
fysiska butiker och dels via e-handel. 

• Hedin Bil: Återförsäljare och serviceföretag av person- samt 
tjänstebilar. Ingår i kategorin sällanköpsvaror. 

• SATS: Gymkedja som erbjuder tränings-
aktiviteter i form av styrketräning, grupp-
träning och personlig träning. 

3.2 Intervjuer med experter 
Personer med god erfarenhet och kompetens inom 
CRM definieras i detta arbete som CRM-experter. 
Experterna i studien är verksamma i konsultföretag 
som hjälper företag i CRM-processen. Syftet med 
intervjuerna var att få en uppfattning om företags 
behov, vilka förväntningar som finns på CRM-arbetet 
och vilka system experterna rekommenderar. 
Experterna i studien är: 

• Alexander Fritsch: CRM-konsult, ansvarig för Analytics 
Advisors (Accenture) 

• Mikaela Kjell: Konsult, specialist på Marketing Automation 
(Element) 

• Christian Gräf: Projektledare kundhanteringslösningar samt 
chef över CRM-teamet (XLENT) 

• Henric Fröberg: Systemutvecklare för kundhanterings-
lösningar (XLENT)  

• Karin Bjäreholt: CRM-konsult samt ansvarig för ”Diplom-
utbildningen i CRM” (IRI Lentus) 

3.3 Metodval 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer valdes eftersom det är en 
öppen intervjumetod som tillåter att frågorna anpassas efter 
intervjuperson, situation och bakgrund [29]. Vidare 
tillåter metoden följdfrågor vilket bidrar till en 
djupare förståelse för det studerade området. 
Eftersom syftet med arbetet är att öka förståelsen 
för varför CRM implementeras ansågs en kvalitativ 
metod som ett relevant metodval.  

3.4 Metodkritik 
Antalet medverkande företag, 5 stycken, är för få 
för att kunna dra några generella slutsatser. Däremot kan resultatet 
indikera tendenser. Valet av experter kan kritiseras med tanke på 
att det inte finns någon definition av begreppet ”CRM-expert”. 

Experterna i studien utsågs utifrån författarens egen bedömning av 
experter, det vill säga konsulter som hjälper andra företag i deras 
CRM-arbete.  
 

4. RESULTAT 
I denna sektion presenteras resultaten av intervjuerna med 
företagsrepresentanterna och experterna. 

4.1 Intervjuer med företagsrepresentanter 
Nedan sammanställs svaren från intervjuerna med företags-
representanterna.  

4.1.1 Relation till CRM 
Företagen har liknande definition av begreppet CRM, vilket 
framgår av Tabell 1. Som längst har arbetet med CRM pågått i 6 år 
vilket är fallet för City Gross och Företag X. Resterande företag 
befinner sig antingen i uppstartsfas eller arbetat i något/några år. 
Fyra företag anser att deras kunders genomsnittliga köpprocess är 
kort, medan övriga två anser att deras kunders genomsnittliga 
köpprocess är lång. 
Tabell 1. Överblick av företagens CRM-arbete.  

4.1.2 Behov och mål 
Fyra av de fem medverkande företagen nämner behovet att behålla 
befintliga kunder som ett av de grundläggande behoven bakom 
respektive CRM-arbete (Tabell 2). Vidare nämns behovet av 
relevant kommunikation gentemot befintliga kunder av fyra 
företag, och behovet av ökad kundnöjdhet nämns av två. Mathem 
anger behovet att stimulera en beteendeförändring, vilket enligt 
företaget även är deras största utmaning. 

“Att handla mat på nätet skiljer sig från övrig e-handel; istället 
för att jaga köp arbetar vi för att stimulera en 

beteendeförändring. Vi ska få dig att köpa samma mjölk varje 
vecka från oss istället för att gå till en fysisk butik. Att stimulera 

denna beteendeförändring är vår största utmaning.” 
- Håkan Holmqvist, chef för CRM och kundtjänst Mathem 

Tabell 2. Företagens behov och mål  

Enligt City Gross råder hård konkurrens kring dagligvaror och de 
hävdar att många små matinköp handlar om tillfälligheter och 
räckvidd. Konsumenterna väljer den matbutik som ligger närmast 
hemmet, jobbet, träningslokalen, etc., utan att fundera vilken butik 
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det är. Av den anledningen är det främst storhandlingskunderna 
City Gross vill nå, i syfte att få kunderna att spendera fler köp-
tillfällen hos City Gross än hos deras konkurrenter. Vidare nämns 
behovet av relevant kommunikation gentemot kunderna, det vill 
säga att kommunicera rätt erbjudande till rätt kund vid rätt tillfälle 
genom riktade aktiviteter.  

“Det handlar om att sno kunder från våra konkurrenter helt 
enkelt, genom att lära känna dem och veta vad som triggar dem. 

Tillgodoser vi våra kunders behov så att de blir nöjda så driver vi 
försäljning. [...] Den riktade marknadsföringen står för det extra 
lyftet och effekten. Massmarknadsföring gör alla. Det riktade och 

relationsbyggande är svårt att kopiera. Det är där man kan få 
konkurrensfördelar.” 

- Tobias Fredriksson, CRM-koordinator City Gross 

Även SATS nämner den konkurrensutsatta marknaden som en 
grundläggande orsak till varför behoven i Tabell 2 har uppstått.  

“Det är så lätt att byta leverantör idag i alla branscher så om du 
inte funderar på hur dina kunder är så tror jag att du har det 

väldigt kämpigt. [...] Vi tappar väldigt många kunder. Alla företag 
har problem med det men särskilt i gymbranschen är det ett 

väldigt stort problem att man förlorar många medlemmar varje 
år. Det finns konkurrens överallt.” 

- Anna Backman, nordisk CRM-manager SATS 

SATS primära behov att behålla befintliga kunder är en följd av att 
de tappar många medlemmar varje år. Orsakerna till avhoppen 
varierar och kan t.ex. vara att kunden flyttar, vilket SATS inte kan 
göra någonting åt, eller att kunden vill ha ett gym nära hemmet eller 
jobbet. 30% av deras avhopp beror dock på motivationsfaktorn, det 
vill säga att medlemmarna inte känner sig motiverade att träna, 
vilket är en orsak som Backman menar att de kan påverka. 

“Problemformuleringen [när SATS drog igång CRM-arbetet] var: 
Hur kan vi lösa churn1-problematiken? Det finns olika sätt att 

jobba med det, innan tänkte man att man skulle övertyga 
medlemmarna att stanna när de ville säga upp sitt medlemskap 
men jag tror mycket mer på att jobba förebyggande. Hur får vi 

igång medlemmarna på bästa sätt så att de inte bara börjar och 
sen inte använder sitt medlemskap, för då ökar risken att de 

lämnar. Det grundläggande behovet är att få medlemmarna att 
stanna”. 

- Anna Backman, SATS. 

                                                                    
1 Bortfall av kunder 

Hedin Bil betonar behovet av relevant kommunikation och menar 
att ambitionen är att kommunicera mindre men vara mer effektiv 

till varje kontakt genom att ha rätt budskap till rätt person. 
“De flesta kunder, i alla branscher, är ganska trötta på reklam 

som träffar en och som inte är intressant. [...] Har kunden köpt en 
bil av oss för tre veckor sedan så är det ingen idé att skicka ut ett 
erbjudande om att köpa en bil idag. Då är det bättre att vi pratar 

om behoven om service eller nya vinterdäck.” 
- John Gustavsson, marknadschef Hedin Bil.  

Företag X nämner behoven att behålla kunder, öka kundnöjdhet och 
få kunderna att handla mer. 
“Vi vill att våra kunder ska vara kvar hos oss en längre tid under 

deras köplivscykel så att de inte går och handlar hos våra 
konkurrenter. Vi vill att de ska handla mer och bli ambassadörer 

för vårt varumärke. Vi vill lära oss mer om kunderna och bli 
bättre på allt vi gör, även när vi bygger butiker och hemsidan.” 

- CRM-ansvarig Företag X. 

Som framgår av Tabell 2 är företagens mål kopplade till köp-
frekvens, försäljningsökning och kundlojalitet. Däremot ville inget 
utav företagen uttala sig om några konkreta mål, dvs. antal köp, 
storleken på försäljningsökning i siffror eller grad av kundlojalitet. 
SATS svarade dock att de inte har några konkreta mål i dagsläget 
men att de följer upp antalen avhopp.  

4.1.3 Datainsamling 
Tabell 3 visar att alla företag samlar in persondata i form av 
kundens namn, adress, mobilnummer och/eller e-postadress. Såväl 
City Gross som Företag X använder kundens personnummer för att 
erhålla information om tillhörande namn och adress utifrån 
folkbokföringsuppgifter. Företag X låter kunden själv bestämma 
vilket av e-postadress eller telefonnummer som anges och för 
Mathem är mobilnummer frivilligt att lämna. Mathem, som är ett 
e-handelsföretag, samlar även in data som visar hur kunderna rör 
sig på hemsidan samt viss information via cookies.  

Företagen samlar även in information av typen beteende- och/eller 
transaktionsdata. SATS samlar in beteendedata, det vill säga data 
om vad, var och när medlemmen har tränat. Resterande företag 
samlar in transaktionsdata, det vill säga vilka produkter den 
individuella kunden har handlat samt var och när köpet genomförts.  

4.1.3.1 Metoder för datainsamling 
City Gross, Mathem, Företag X och Hedin Bil har en 
kundklubb/lojalitetsprogram för sina CRM-arbeten. Persondata om 

Tabell 3. Företagens insamlade data  
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konsumenten samlas in vid registrering och konsumenten blir 
därmed en kund i företagets databas. Vidare samlas transaktions-
data in när kunden genomför sina köp och det registreras på 
medlemskapet. Köpen registreras i samband med betalning genom 
att kunden antingen anger sitt namn eller personnummer (Mathem, 
Företag X och Hedin Bil) eller genom att använda ett fysiskt 
medlemskort (City Gross).  

SATS har inget lojalitetsprogram. CRM-arbetet styrs istället utifrån 
medlemmarnas gymkort. Persondata samlas in när en konsument 
registrerar ett medlemskap hos SATS och beteendedata samlas in 
varje gång medlemmen använder sitt gymkort. Med tanke på att det 
kunderna köper är ett medlemskap existerar inte valmöjligheten att 
avstå insamlingen.  

4.1.4 Kanaler 
De primära kanalerna som företagen använder sig av när de 
kommunicerar med sina kunder är e-post, SMS samt postala 
utskick (adresserad direktreklam). För City Gross anses SMS vara 
den mest effektiva kanalen bland de tre ovannämnda, framförallt 
när budskapet innehåller korta erbjudanden. Anledningen antas 
vara för att kunden får meddelandet direkt i handen och påminner 
kunden att åka till butiken och handla. Utskicken är mest till för 
säljdrivande syfte och innehåller oftast priserbjudande och rabatter. 
De kan även vara i relationsbyggande syfte, t.ex. önska glad 
midsommar. För Företag X anses e-post vara den huvudsakliga 
kanalen som används för att kommunicera djupare med kunderna. 
Kanalen fyller behovet att ge kunderna ett rikare innehåll i syfte att 
hålla företaget top-of-mind samt stärka lojaliteten. SMS används 
för säljdrivande aktiviteter för att få in kunderna i butik och sälja 
mer. Likaså SATS anser att e-post är den huvudsakliga kanalen. 
Utskicken påstås inte vara säljdrivande utan handlar om att få 
medlemmarna engagerade och vilja komma och träna. De har märkt 
att ju mer engagerad en medlem är desto större är chansen att 
medlemmen stannar.  

”Vi vill helt enkelt hitta hur vi ska kommunicera med olika 
grupper. Vi har delat in medlemmarna i fem olika segment 

beroende på hur ofta de tränar. [...] Vi använder de här 
grupperna schablonmässigt när vi gör utskick. Till exempel när vi 

skulle lansera Build and Burn i Stockholm så pratade vi om 
aktiviteten som tar träningen till nästa nivå till de som tränar 

mycket och ofta, medan de som tränar mer sällan fick budskapet 
“behöver du hjälp att komma igång med träning...”.” 

- Anna Backman, SATS 

SATS jobbar även med att skapa riktad 
kommunikation genom sin applikation och hemsida. 

“Vi håller på att koppla ihop det med appen så att 
app-pushar samt in-app messages också ska bli 

riktade. Vi kan göra det nu men då blir det samma 
meddelande till alla medlemmar, vi vill rikta den till 

olika. Men nästa steg är att koppla ihop det med 
webben så att det blir riktat när man loggar in.“ 

- Anna Backman, SATS 

4.1.4.1 Utskickens innehåll 
Följande är företagens svar på frågan vad utskicken 
innehåller. 

“Både rabatt på varor kunden brukar köpa och 
andra erbjudanden. Det är inte alltid att SMS-varan leder till köp 

men det kan påminna kunden att åka till butiken och handla. 

                                                                    
2 Zenit är namnet på en av SATS träningsanläggningar 

Oftast innehåller utskicken bara priserbjudande men det kan 
också vara rent relations- och varumärksbyggande, t.ex. önska 

god jul eller glad midsommar. Även sådana driver folk till 
butiken. ”  

- Peter Berggren, CRM-koordinator City Gross 

“Vi har ett antal löpande CRM-program för att ta hand om våra 
kunder, t.ex. aktiveringsprogram, reaktiveringsprogram, 

välkomstprogram, etc. Dessutom genomför vi varje vecka ett antal 
aktiviteter som riktar sig till våra kunder – både i säljande och i 

lojaliserande syfte.” 
- Håkan Holmqvist, Mathem 

“I utskicken informerar vi om generella priserbjudanden och 
medlemsdagar där det är extra bra pris för medlemmar. Vi har 

även automatiserade aktiviteter som exempelvis triggas igång om 
en kund inte handlat på ett tag, då kan kunden få rabattkuponger 
till nästa köp. I e-postutskicken vill vi även ge kunderna ett rikare 

innehåll i lojaliserande syfte snarare än säljande. “ 
- Företag X 

“Utskicken innehåller budskap utifrån kvalificerade gissningar 
för att säkerställa att budskapet är relevant för kunden den träffas 

av.” 
- John Gustavsson, Hedin Bil 

“Jag jobbar inte med att skicka ut rabatter till medlemmar utan 
mer att få medlemmarna engagerade. Utskicken innehåller 

budskap vi tror är relevanta för den enskilda medlemmen. Nu i 
veckan hade vi till exempel ett erbjudande om Zenitkväll2 vilket vi 

endast skickade till de som tränat på zenit de senaste 
månaderna.“ 

- Anna Backman, SATS 

4.1.5 System och verktyg 
City Gross och Mathem har inget specifikt CRM-system utan har 
istället valt en kombination av egenutvecklad funktionalitet och 
köpta kommunikationsverktyg. Företag X och Hedin Bil har 
däremot köpt in CRM-system för sitt CRM-arbete och SATS har 
dels en egenutvecklad funktionalitet dels ett CRM-system. Figur 2 
ger en överblick av de system företagen använder för följande 
aktiviteter: lagra kunddata, segmentera kunddata dvs. göra urval, 
göra utskick samt följa upp utskicken. 

Figur 2. Företagens systemval.  
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Såväl City Gross som Mathem lagrar all data i en databas samt ett 
datalager som är kopplade till ett kommunikationsverktyg. 
Kommunikationsverktyget City Gross använder tillhandahålls av 
ett externt företag vid namn Relation&Brand som hjälper City 
Gross att göra urval i databasen och förse olika kunder med riktad 
kommunikation. Att City Gross valde en egenutvecklad lösning 
framför ett specifikt CRM-system var en fråga om ekonomi. 
Microsoft Dynamics och Adobe nämns som två intressanta CRM-
system att använda i framtiden men som i dagsläget anses vara för 
dyra.  

Företag X har implementerat det norska CRM-systemet Oculos 
som enligt företaget är ett väldigt enkelt och grundläggande system. 
De viktigaste funktionerna i CRM-systemet anses vara e-post- och 
SMS-utskick samt grundläggande MA-funktioner, det vill säga 
aktiviteter som triggas beroende på var i köpcykeln kunden 
befinner sig eller om kunden inte handlat på ett tag. Företag X 
nämner dock att CRM-systemet har en begränsad funktionalitet. 
För att utöka funktionaliteten har de därmed behövt koppla på en 
lite mer avancerad analysdatabas än den CRM-systemet 
tillhandahåller. Adobe och Salesforce nämns som intressanta 
alternativ i framtiden, men som skulle innebära en större 
implementation än den som används idag.  

Hedin Bil har valt att implementera CRM-systemet Adobe 
Campaign på grund av dess branschledande position och 
omfattande funktionalitet som stämde bra överens med Hedin Bils 
kravspecifikation. Vid frågan vilka krav Hedin Bil ställde på CRM-
systemet nämns dels relevansen, att behandla informationen i 
databasen så att rätt budskap kommuniceras till rätt person, och dels 
vikten av att integrera CRM-arbetet med den digitala världen. Detta 
till följd av att kunderna gör mycket research online och därmed 
inte längre kommer in till bilhandlarna i samma utsträckning idag 
som förut.  

SATS har valt att strukturera upp sin data och göra den 
lättillgänglig i ett datalager. Datalagret är ihopkopplat med ett MA-
verktyg som används för e-post- och SMS-utskick samt vid 
uppföljning av aktiviteterna. Vidare används ett affärssystem som 
innehåller alla inpasseringar medlemmarna gör, hur mycket 
medlemmarna har betalat, etc. Affärssystemet ger därmed en 
kundvy över medlemmarna och enligt Backman betraktas 
affärssystemet i vissa fall som ett CRM-verktyg, men i andra 
avseenden inte alls som ett. Om en kund ringer till kundservice 
registreras det exempelvis inte i affärssystemet. SATS har även 
implementerat CRM-systemet Microsoft Dynamics i syfte att få en 
ännu tydligare kundvy. Det är däremot svårt att få de anställda att 
använda Microsoft Dynamics eftersom affärssystemet fungerar bra 
och är heltäckande, menar Backman. I dagsläget är SATS affärs-
system och CRM-system synkroniserade men innehåller lite olika 
data vilket inte anses optimalt eftersom de anställda måste jobba 
med två olika verktyg. Utmaningen är att få de anställda att använda 
CRM-systemet. 

4.2 Intervjuer med experter 
Nedan sammanställs svaren från intervjuerna med företags-
representanterna.  

4.2.1 Behov och mål 
Enligt Gräf är det grundläggande behovet bakom CRM-arbeten, 
och som är lika för alla företag som jobbar med CRM, att få en 
samlad bild av sina kunder och affärsmöjligheter. Det som skiljer 
företagen åt är hur mycket och vad man vill veta om kunden. Även 
Kjell och Fröberg framhäver en tydligare struktur på kunddata som 
ett av de grundläggande behoven till varför företag väljer att arbeta 
med CRM.  

“Ofta handlar det om att få en bättre bild av kunden (oavsett om 
det är någon som tränar, åker kollektivtrafik, skänker pengar, 

eller något annat). Med en bättre bild och mer kunskap om ens 
kunder kan man hantera dem på ett bättre sätt. Det kan också 

handla om att ge en bättre service i och med att man har en bättre 
överblick”. 

- Henric Fröberg 

Gräf, som har arbetat med många företagskunder, hävdar att många 
företag fokuserar alltför mycket på slutdelen och är ivriga att börja 
kommunicera med sina kunder direkt. Han menar att det i sådana 
situationer är viktigt att backa tillbaka i processen och klargöra hur 
kundinformationen ser ut i dagsläget, vad företaget vet och vill veta 
om sina kunder, samt vad informationen ska användas till. Allt 
detta måste ske innan utskicksalternativ kan utvärderas. 

Möjligheten att göra något med den samlade kundbilden är nästa 
steg och det är ofta då riktade utskick och relevans gentemot kund 
diskuteras, enligt Gräf. Bjäreholt menar att man inte kan komma 
ifrån det faktum att ett av de primära syftena med CRM-arbeten är 
att tjäna pengar, vilket även Kjell håller med om som framgår av 
kommentarerna nedan. Vidare menar Bjäreholt att CRM-arbeten 
som bygger på att skapa insikter och kundrelationer främst handlar 
om att få kunderna att stanna under en längre tid och kunna sälja 
mer till dem.  
“I slutändan landar det i att du ska tjäna mer pengar. Men du ska 
göra det på ett sätt så att jag som kund vill lägga mina pengar hos 

dig”. 
- Karin Bjäreholt 

“Jag tror att företag jobbar ganska olika med hur de använder 
data, men i grund och botten är det för att de vill sälja mer så det 

är ju samma poäng som de vill komma åt”. 
- Mikaela Kjell 

Även Gräf håller med om att sälja mer är ett av de primära syftena 
men belyser även andra syften.  

“Sälja mer och få nöjdare kunder är de stora delarna. Men man 
använder också ofta CRM-systemet som ett kundtjänstsystem för 

att hålla koll på hur man håller kunden nöjd och snabbt kunna 
flagga om kunden ringer och har problem. Där är ju inte det 

främsta målet att sälja mer utan att behålla kunden. Sen hoppas 
man att nöjda kunder rekommenderar företaget till sina nära”. 

4.2.2 System 
CRM är inte systemberoende menar Bjäreholt och Gräf, men ett 
arbete med företagets kunder kommer alltid att mynna ut i någon 
form av system. IT-stöd behövs för att kunna utföra basala 
aktiviteter i CRM-arbetet enligt Gräf. Däremot behöver det inte 
nödvändigtvis vara ett specifikt CRM-system. Experterna är 
överens om att det går att arbeta med CRM endast med hjälp av en 
databas eller Excel. Kjell hävdar dock att en alltför enkel lösning, 
som exempelvis Excel, inte är hållbar på sikt. När företaget har fler 
kunder än de kan hålla reda på blir omfattningen snabbt för stor och 
ohanterlig och därmed ökar vikten av en mer avancerad lösning, 
något som även Bjäreholt håller med om. 

“Du behöver inte ett CRM-system för att arbeta med CRM, men 
ska du göra det på riktigt så behöver du det. Man måste kunna 

hantera alla kunder på bästa sätt, kommunicera via SMS, e-post, 
Facebook, webbsidor, butiker, kundtjänst. Det fungerar med en 

databas och man kan göra allt manuellt, skapa erbjudanden, 
skicka mail osv. men så fort du har fler kunder än du kan ha koll 

på så behöver du någon form av system.” 
- Karin Bjäreholt 
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Experterna är överens om att när det gäller systemval är det viktigt 
att först fundera på vad det är man vill kunna göra. Bjäreholt anser 
att CRM-arbetet blir betydligt svårare om ett system implementeras 
utan att ha klarlagt hur och vad det ska användas till. Det är dock 
inte helt ovanligt att företag tidigt diskuterar systemval utan en 
konkret tanke på hur det ska användas enligt Gräf.  

“Det är vanligt att små företag som vuxit och blivit en större 
organisation tänker att de måste ha ett CRM-system eftersom 

andra företag i samma storlek har det. Men då har man oftast inte 
definierat varför man behöver CRM-systemet”. 

- Christian Gräf 
Vidare hävdar Fritsch att många systemleverantörer framhäver sina 
fantastiska slutresultat men att företagen sällan inser att det är ett 
långt steg mellan systemimplementation och att faktiskt nå de 
resultat företagen vill åt. Insikten om exempelvis kompletterande 
funktionalitet till systemet för att uppnå önskade resultat kommer 
först senare. Fritsch är därför noga med att poängtera vikten av att 
identifiera det egna behovet innan man diskuterar systemval.  

Experterna har erfarenhet av CRM-system och alla är överens om 
att de stora CRM-systemen, såsom Salesforce, Microsoft 
Dynamics, Sugar CRM, är väldigt omfattande. CRM-systemen 
innehåller en mängd funktioner och möjligheter såsom mailutskick, 
budgetar, ta emot kundtjänstärenden, göra uppföljningar, skapa 
offerter etc. CRM-systemen kan i stort sett göra allt vilket även 
anses som ett problem eftersom de lätt blir för komplexa och 
svåröverskådliga. Något av det första både Gräf och Kjell gör när 
de presenterar CRM-system för sina företagskunder är att stänga av 
de funktioner som företaget inte anses vara i behov utav. Det kan 
handla om 90% av CRM-systemets totala funktionalitet som stängs 
av enligt Gräf. Funktioner kan successivt slås på om företagen inser 
att de behöver utökad funktionalitet. För att få en samlad kundbild 
bör dock systemet enligt Kjell och Fröberg kunna hantera följande 
information:  

• Information om kunden av typen persondata. 

• Information om kunden av typen beteendedata. 

• Information om vilka aktiviteter kunden deltagit i, såsom 
öppnat mail och svarat på kundundersökning.  

Fröberg nämner även möjligheten att anpassa systemet, både med 
hjälp av kod och via grafiskt gränssnitt, som en grundläggande 
funktionalitet. Ytterligare funktionaliteter är möjligheten att 
integrera CRM-systemet med affärssystem, automatiserad 
marknadsföring samt kunna utvinna data ur systemet för att se 
konsumtionsmönster och anpassa sin kommunikation. 

5. ANALYS OCH DISKUSSION 
Tidigare studier har diskuterat utmaningen i att ge CRM en enhetlig 
och allmän definition [7], [30]. Payne & Frow [7] lyfter fram 
problematiken i det och menar att företag därför har olika 
tolkningar gällande vad CRM är och vad det bidrar med. Som 
framgår av Tabell 1 har företagen i denna studie dock angett 
liknande definitioner av begreppet CRM vilket innebär att deras 
arbeten kan jämföras. Vidare kan utläsas att de medverkande 
företagen är förhållandevis nya i CRM-arbetet något som kan 
kopplas till det ökade intresset för CRM som skett på senare år på 
den svenska marknaden [8].  

5.1 Behoven bakom CRM 
Vid frågan om vilka behov som ligger bakom de intervjuade 
företagens CRM-arbeten var svaren påtagligt lika. Att behålla 
befintliga kunder och kunna förse dem med relevant 
kommunikation är behov som nämns av fyra av de fem 

medverkande företagen (Tabell 2). Ur ett företagsperspektiv kan 
dessa därmed antas som två av de vanligaste behoven. Med tanke 
på att flertalet svenska konsumenter valde att avsluta avtal på grund 
av irrelevant kommunikation från företagen [28], kan dessa 
betraktas som nödvändiga och relevanta. Resultatet visar även att 
ökad kundnöjdhet är viktigt bland B2C-företag, vilket ofta är 
kopplat till kundens lojalitet mot företaget. Behålla kunder, relevant 
kommunikation och kundnöjdhet beskrivs vara ett resultat av 
dagens konkurrensutsatta marknad vilket går i linje med tidigare 
studier [21], [31].  

Enligt experterna beskrivs behovet bakom CRM-arbeten vara att få 
en samlad bild av sina kunder och deras köpprocess. De menar att 
det är först när företagen har en samlad kundbild som de kan bli 
mer relevanta i kommunikationen. Den samlade kundbilden skapar 
även förutsättningar för att kunna lära känna kunden för att öka dess 
kundnöjdhet. Att det råder en skillnad mellan företagen och 
experternas svar kan av naturliga skäl vara för att företag och 
experter definierar ”behov” olika. Experterna har dock en 
gemensam erfarenhet av att många företag som ska påbörja ett 
CRM-arbete ser slutdelen direkt och att de initiala behoven som 
uppges ligger långt fram i arbetet vilket är en erfarenhet som bör 
understrykas. Ett exempel som nämns i intervjuerna är att företag 
vill bli effektivare i sin marknadsföring i specifika kanaler och att 
de vill börja kommunicera med en gång. Som Gräf beskrev är det 
viktigt att i början av ett CRM-arbete backa tillbaka några steg i 
processen och klargöra hur kundinformationen ser ut i dagsläget, 
vad företaget vet och vill veta om sina kunder samt vad 
informationen ska användas till.  

Det kan diskuteras huruvida det företag definierar som behov 
snarare bör betraktas som effektmål till den samlade kundbilden. 
De fyra kvalifikationer Feurst angav för ett lyckat datadrivet CRM 
[12] beskriver även den samlade kundbilden experterna pratar om, 
nämligen att kunna ta fram en enhetlig bild av varje kund genom 
att definiera vem kunden är, vad kunden gjort, vilka preferenser och 
behov kunden har samt förutse kundens framtida handlingar och 
behov. Det är först när man har den informationen om varje kund 
som man kan bygga vidare på de aktiviteter man vill utföra och mål 
man vill uppnå. Med kunskap om vad kunden har för preferenser 
och behov samt vilken kanal kunden helst blir kontaktad via kan 
företag förse kunden med relevant kommunikation, vilket vidare 
kan leda till ökad kundnöjdhet och att kunden förblir kund. Det 
företagen definierade som behov bygger alla på en samlad kundbild 
och bör därmed mer korrekt beskrivas som effektmål. Det primära 
behovet bakom företags CRM-arbeten är följaktligen att få en 
samlad kundbild.  

5.1.1 Mål 
Tidigare studier har visat att de flesta företag mäter sitt CRM-arbete 
på något sätt men att få har konkreta mål [8]. Majoriteten av 
företagen i denna studie ville inte uttala sig om konkreta mål vilket 
antingen kan bero på att de vill hålla målen hemliga eller på att 
några exakta mål inte finns. En egen reflektion är att avsaknaden av 
mål kan vara ett tecken på att företag inte fullt ut definierat det egna 
behovet av CRM. Det är svårt att sätta upp mål för ett arbete om 
man inte vet varför man utför det. Även föreställningen om att 
CRM är en trend som måste anammas av företag [10] kan förklara 
avsaknaden av mål eftersom det egna behovet med stor sannolikhet 
inte diskuteras i sådana situationer heller. Vidare kan en förklaring 
bakom svårigheten att sätta upp konkreta mål vara för att svenska 
företag är förhållandevis unga i arbetet med datadriven CRM [8] 
och att det blir enklare att formulera mål allteftersom arbetet 
framskrider.  
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Trots att majoriteten av företagen i studien valde att inte uttala sig 
om konkreta mål menade de att målen var kopplade till 
köpfrekvens, kundlojalitet och försäljningsökning. Det går i linje 
med Bjäreholts konstaterande att datadriven CRM i grund och 
botten handlar om att tjäna pengar, vilket såklart är en självklar del 
hos vinstdrivande förtag.  

5.2 Möjligheter med CRM 
Studien visar att CRM medför flera möjligheter: riktad 
kommunikation, kanalanpassad kommunikation och även nya 
aktiviteter. Ett CRM-system är dock inte nödvändigt, varken City 
Gross eller Mathem har ett, men det behövs någon form av 
systemstöd för att kunna utföra grundläggande aktiviteter i CRM-
arbetet. Detta för att kunna uppnå Feurst fyra kvalifikationer [12], 
och för att kunna dra som mest nytta av ett CRM-arbete. Däremot 
är CRM-arbetet inte systemberoende utan det finns olika lösningar 
för att genomföra olika aktiviteter (se Figur 2 för en överblick av 
de system företagen i studien använder). I sektion 5.3 ges en 
djupare diskussion kring funktioner och program som kan 
användas.  

5.2.1 Riktad kommunikation 
En grundläggande del i CRM-arbetet är att kunna samla in och lagra 
kunddata och enligt såväl experterna som företagsrepresentanterna 
krävs databaser och datalager för detta. Studien visar att de tre 
vanligaste typerna av persondata som samlas in är personnummer, 
mobilnummer och e-postadress vilket används för att kunna nå 
kunderna. Vidare samlas transaktions- och/eller beteendedata in, 
alternativt köpdata, i syfte att kunna utvinna konsumtionsmönster 
och beteenden. Informationen i databasen består alltså av olika 
typer av data som tillsammans utgör kundbilden. Genom att göra 
urval i databasen, med hjälp av urvalsvillkor, är det möjligt att 
anpassa kommunikationen utifrån kundbilden och nå ut med 
budskapet till de kunder som är bäst lämpade. Exempel på 
urvalsvillkor kan vara medlemmar som bor i Stockholm och har 
tränat åtta gånger den senaste månaden, eller kunder som har 
handlat grönsaker för mer än 500 kr på e-handeln den senaste 
månaden. Det går att göra dessa urval direkt i databasen [2]. 
Däremot hävdar Fröberg att en fördel med de databaser som är 
integrerade i CRM-system och kommunikationsverktyg är att 
urvalen enklare kan göras i systemens gränssnitt.  

Med hjälp av insamling och utvinning av data kan företag skaffa 
sig värdefull kunskap om kunden. Utifrån den kunskapen kan 
kommunikationen anpassas och riktas till olika kunder, vilket 
skapar en relevant marknadsföring, vilket visade sig vara ett av de 
viktigaste målen med företagens CRM-arbete. Kundnöjdhet är 
ytterligare ett mål med CRM-arbetet, vilket blir en logisk följd av 
relevant kommunikation eftersom konsumenter idag förväntar sig 
relevant kommunikation tack vare digitaliseringens frammarsch 
[3], [5], [28]. 

5.2.1.1 Skillnad i riktad kommunikation 
Studien har uppmärksammat en skillnad i utskickens innehåll av 
olika företag. City Gross, Företag X och Mathem, det vill säga 
företagen med kortare köpcykel, använder sig mer av säljdrivande 
kommunikation i form av rabatter och erbjudanden. Viktigt att 
nämna är att det inte enbart handlar om säljande utskick. 
Gemensamt för de tre företagen är också att de ingår i 
detaljhandelsbranschen och har utvecklat kundklubbar för 
respektive CRM-arbete. En utmaning för företag inom detalj-
handeln är att det är svårt att veta vilka kunderna är utan en 
kundklubb. Kundklubben fungerar därmed som ett verktyg för att 
samla in data om kunderna. Det måste dock finnas något incitament 
som får kunderna att vilja bli medlemmar, vilka ofta består av 
erbjudanden och rabatter. Följaktligen kan det förklara varför 

detaljhandelns företag i större utsträckning använder sig av 
säljdrivande budskap i den riktade kommunikationen. Kraven på 
företagens databas är därmed att den är kopplad till ett systemstöd 
som t.ex. håller reda på vilken kund som har fått vilket erbjudande 
samt om erbjudandet är förbrukat. 
För SATS däremot, och till viss del även Hedin Bil, är behovet av 
kampanjer och erbjudanden inte lika stort. Tjänsteföretag, såsom 
SATS, har fördelen att enklare kunna erhålla nödvändiga kunddata 
utan att behöva skapa en kundklubb. Som Backman beskrev det får 
SATS all data automatiskt. Persondata när kunden blir medlem och 
beteendedata vid de tillfällen medlemmen använder sitt gymkort, 
det vill säga när medlemmen tränar. Vidare kan tjänsteföretag inte 
sälja hur mycket som helst till medlemmarna eftersom en medlem 
endast kan ha ett medlemskap. Fokus i utskicken ligger därmed på 
att skapa engagemang i syfte att få medlemmarna att komma och 
träna och således stanna hos företaget under en längre tid. 
Visserligen kan det diskuteras att även denna typ av utskick är 
säljdrivande eftersom målet är att medlemmen ska vara medlem 
under en längre tid. Däremot är utskicken inte säljdrivande i den 
mening som butiker är, det vill säga genom att skicka ut rabatter 
och erbjudanden.  

5.2.2 Kanalanpassad kommunikation 
Studien visade att de vanligaste kanalerna för riktad 
kommunikation är e-post, SMS och postala utskick, även om 
kanaler såsom applikationer och hemsidor också nämns. Att det är 
just de kanalerna som är de mest förekommande förklarar den 
persondata företagen samlar in, det vill säga personnummer, 
mobilnummer och e-postadress. Genom att göra en uppföljning på 
utskicken kan företag fastställa vilka utskickskanaler som varje 
kund föredrar. Har kunden öppnat företagets mejl, handlat efter att 
ett SMS-erbjudande har skickats ut eller aktiverat rabattkoden i 
brevet? Utifrån uppföljningen kan företag välja olika 
utskickskanaler till olika kunder utifrån kundens kanalpreferens.  

Att det var tre utskickskanaler som visade sig vara de vanligaste 
kan således bero på att kunder har olika preferenser på hur de vill 
bli kontaktade. Studien visade även att företagen använde fler än en 
utskickskanal vilket också kan förklaras med att de vill nå ut till så 
många av sina kunder som möjligt. Samma budskap kan därmed 
skickas via olika utskickskanaler för att nå kunder med olika 
kanalpreferens.  

5.2.3 Nya aktiviteter 
CRM-arbetet har även skapat möjligheter att utveckla aktiviteter 
utefter kunderna. SATS har exempelvis utformat en Zenitkväll för 
sina medlemmar som tränar på Zenit, vilket inte hade varit möjligt 
om systemet inte kunde utvinna vilka som tränar på den 
anläggningen. Vidare, Företag X ambition att anpassa butiker och 
hemsida utefter kunderna hade inte heller varit möjligt utan den 
samlade kundbilden. Möjligheten att anpassa hemsidan efter 
kunden gör att varje kund kan få en personlig och unik upplevelse, 
något som även experterna diskuterade eftersom det både förstärker 
upplevelsen och kan leda till att kunden känner sig mer 
tillfredsställd. 
5.3 Rekommendation 
Trots möjligheterna har studien även verifierat svårigheter såsom 
för avancerade program i relation till företagens mål och företagens 
odefinierade syfte till det egna CRM-arbetet. Flera av de 
medverkande experterna i studien hävdar att de ofta stöter på 
företag som vill arbeta med CRM men som inte har definierat 
varför samt vad de konkret vill kunna göra. Enligt experterna ser 
många företag både på den svenska och utländska marknaden [9] 
slutfasen direkt, såsom effektiv marknadsföring, och hoppas att 
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implementering av ett CRM-system ska lösa det. Istället bör företag 
först identifiera varför CRM behövs och därefter avgöra hur och 
vad CRM-arbetet ska bidra med. Slutligen bör företag göra en 
utvärdering av befintliga systemlösningar för att försäkra sig om att 
lösningen är i nivå med tilltänkta förväntningar och krav. En 
sammanställning av vad en systemlösning kan innehålla kopplad 
till kostnad återfinns nedan i Figur 3. 

 
Figur 3. Sammanställning av funktionalitet kopplad till kostnad. 
Med utgångspunkt i programmen Mailchimp, GetANewsletter, 
Apsis, Oculos, Carma Marketing Hub, Microsoft Dynamics, 
Salesforce och Adobe Marketing Cloud har tre olika nivåer tagits 
fram. De olika nivåerna innehåller olika många funktioner som kan 
användas i CRM-arbeten. Ju högre nivå desto mer avancerad 
funktionalitet. Programmen som motsvarar funktionerna i nivå två 
tillhandahåller även funktionerna i nivå ett. Likaså innehåller 
programmen som motsvarar nivå tre även funktionerna i nivå ett 
och två. Kostnaden ökar således i relation till nivå. Att valet föll på 
just dessa program var dels på grund av popularitet, dels för att de 
nämndes under intervjuerna. Mailchimp och GetANewsletter 
erbjuder program som motsvarar nivå ett. Vidare erbjuder Apsis, 
Oculos och Carma Marketing Hub program i motsvarighet till nivå 
två. Microsoft Dynamics, Salesforce och Adobe Marketing Cloud 
är de mest avancerade programmen och motsvarar nivå tre. De två 
första nivåerna inriktas främst på marknadsföringsaktiviteter, där 
många av funktionerna fyller de behov som har identifierats i 
studien. Nivå tre inkluderar även andra delar av CRM-arbetet 
såsom kundservice och sälj och ämnar ge en sömlös 
kundupplevelse. En generell kostnadsbedömning för de olika 
nivåerna är svår att göra med tanke på att programmens kostnad 
delvis beror på hur många kunder företaget har, men också eftersom 
de flesta systemleverantörer skräddarsyr sina offerter utifrån 
företagens specifika önskemål och krav. 

Ytterligare insikter och rekommendationer utifrån studiens 
intervjuer är att inte samla in mer data än vad som är nödvändigt 
samt utforska nya kanaler för riktad kommunikation. Att samla in 
och lagra för mycket data kan leda till svårigheter att urskilja vilken 
data som är relevant. Rekommendationen är att endast den data som 
vid tillämpning hjälper kunden bör finnas i företagets databas. 
Även om e-post och SMS är framgångsrika kanaler för riktad 
kommunikation idag bör företag utforska nya kanaler att nå sina 
kunder med. Hemsidor, sociala medier och applikationer är tre 
populära kanaler för framtida riktade aktiviteter eftersom det är där 
kunderna oftast befinner sig. Företag bör därför inkludera dessa i 
tankeverksamheten kring kanalval.  

5.4 Förslag på framtida forskning 
Under intervjuerna var det många som nämnde den nya data-
skyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft under 2018. Med 
tanke på att GDPR ställer hårdare krav på hantering av person-
uppgifter hade det varit intressant att göra en liknande under-
sökning igen för att undersöka hur den nya lagen påverkar 
företagens hantering av kundernas personuppgifter samt om lagen 
har försvårat företagens CRM-arbeten. 

6. SLUTSATS 
Syftet med denna studie var att undersöka de primära behoven 
bakom CRM, och vilka möjligheter CRM medför utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv. Forskningsfrågorna som har under-
sökts är: Vilka är de primära behoven bakom svenska B2C-företags 
CRM-arbeten utifrån ett marknadsföringsperspektiv? och vilka 
möjligheter medför CRM utifrån ett marknadsförings-perspektiv? 
Studien ämnade även ge en rekommendation gällande systemval 
kopplade till de identifierade behoven. 
Studien har visat att det primära behovet för svenska B2C-företag 
är att få en samlad bild av sina kunder. Utifrån den samlade 
kundbilden skapas flera möjligheter såsom anpassad och riktad 
kommunikation vilket uppnår effektmål såsom kundnöjdhet och att 
kunderna förblir kunder under en längre tid. Vidare är det möjligt 
att kanalanpassa kommunikationen efter kundernas preferens för 
att nå ut till så många som möjligt. Slutligen har CRM möjliggjort 
nya aktiviteter samt kundanpassade butiker och hemsidor.  

CRM-arbetet, som i denna studie har utgått från ett marknads-
föringsperspektiv, är inte systemberoende men kräver någon form 
av systemstöd. För att nå ut med riktad kommunikation behöver 
företag kunna samla in och lagra person- och beteendedata, göra 
urval i databasen, kommunicera genom olika kanaler samt följa upp 
kommunikationen. Metoder för att samla in data tillika innehållen 
i utskicken kan skilja sig mellan detaljhandelsföretag och tjänste-
företag. En slutsats av denna studie är att detaljhandelsföretagen 
använder kundklubbar för att samla in data om sina kunder och 
använder sig i större utsträckning av säljdrivande kommunikation i 
form av erbjudanden och rabatter. Tjänsteföretag får data auto-
matiskt om sina kunder och den riktade kommunikationen består 
av engagerande budskap. 
Studien har diskuterat svårigheter gällande att sätta upp mål för 
CRM-arbetet samt systemval. Med en tydlig och klar idé om varför 
CRM-arbetet behövs blir det betydligt enklare att sätta upp mål och 
aktivitetsplaner. Det blir dessutom enklare att avgöra vilka system 
som behövs när man vet vad det ska åstadkomma.  

Baserat på studiens resultat har en sammanställning tagits fram, 
Figur 3, som kan användas för att avgöra vilken nivå på system som 
krävs för olika funktionaliteter. Viktigt att nämna att det finns en 
stor mängd andra system utöver de som nämns i studien som också 
lämpas för de identifierade funktionaliteterna. Figur 3 bör därmed 
användas som inspiration och för att få en generell uppfattning om 
vilka nivåer som motsvarar vilka systemval. 

Vikten av att inte kasta sig in i ett CRM-arbete och implementering 
av avancerade system utan att först ha ifrågasatt varför har belysts 
i denna studie. Att ha en stadig grundidé bakom sitt CRM-arbete, 
och inte göra det bara för att alla andra gör det kommer med största 
sannolikhet förenkla det framtida arbetet att uppnå lyckade resultat.  
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och Kristoffer Strandberg för kontinuerligt stöd och feedback samt 



 11 

många diskussioner. Vidare vill jag tacka Johanna Sjöberg som har 
ställt upp som stöd och bollplank genom hela arbetet samt för 
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