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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Thomas Danborg som verkligen har hjälpt oss 
när vi har haft problem. Han har alltid varit tillgänglig och försökt hjälpa oss på bästa sätt. 
 
Vi vill även tacka seminariedeltagarna som har kommit med konstruktiv kritik vilket har 
hjälpt oss förbättra vår uppsats samt alla andra som har lagt ner tid på att läsa igenom vår 
uppsats.  
 
Vidare vill vi ge ett stort tack till alla de företag som hjälpte oss med uppsatsen genom att 
delta i vår enkätundersökning. Utan dem hade vi inte kunnat genomföra undersökningen.  
 
 
Ronneby den 13 juni 2005  
 
 
 
 
_______________   _______________ 
 
Kristina Engström   Farveh Vahedi 
 



 
Sammanfattning 
 
Titel: Customer Relationship Management – hur tillämpas detta i företagen? 
 
Författare: Kristina Engström och Farveh Vahedi  
 
Handledare: Thomas Danborg. 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng. 
 
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att med hjälp av enkäter och de kriterier som finns i teorin 
undersöka hur långt de medverkande företagen har kommit i deras framgång gällande 
Customer Relationship Management. 
 
Metod: Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning där vi har tillfrågat 30 företag i 
Ronneby. Vi har sedan analyserat detta utifrån diagram som vi har fått fram i Excel.  
 
Slutsatser: De flesta företagen i Ronneby är bara i början av CRM och de kan med enkla 
medel komma mycket längre.  
 
Abstract 
  
Title: Customer Relationship Management – how do companies apply it? 
 
Authors: Kristina Engström och Farveh Vahedi 
 
Supervisor: Thomas Danborg. 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits. 
 
Purpose: Our purpose with this thesis is that with the help of inquiries and the criteria’s in the 
theory find out how far the participating companies have come in their success with Customer 
Relationship Management.  
 
Method: We have done a quantitative survey where we have asked 30 companies in Ronneby 
participate. We then analyzed it with the help of diagrams which we made in Excel.  
 
Results: Most of the companies in Ronneby are in the very beginning of CRM and by using 
very simple means they can go much further. 
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1. Inledning 
 
 
I detta kapitel tar vi upp bakgrunden till CRM som sedan kommer att mynna ut i vår 
problemformulering och vårt syfte. 
  

1.1. Bakgrund  
 
Långsiktiga relationer mellan kund och företag står i dag i centrum och kunderna ses som 
företagens knappa resurser. Genom detta blir det allt viktigare att behålla, vårda och utveckla 
existerande kunder. Det är inte längre förlegat att ta hand om sina gamla kunder i stället för att 
införskaffa nya1. En kund är en person som direkt påverkas av en verksamhet eller av de varor 
och tjänster som produceras och tillhandahålls. Det finns två typer av kunder; externa och 
interna, där de externa kunderna antingen är konsumenter eller organisationer medan de 
interna kunderna är medarbetare, ledningen eller leverantörer2. 
 
CRM (Customer Relationship Management), eller kundrelationsmanagement, är en 
affärsstrategi som används för att tillfredsställa ett företags existerande och kommande 
kunder. CRM ska förutom kundtillfredställelse även öka företagets lönsamhet och 
avkastning3. CRM kan också beskrivas som en process eller metod som nyttjas för att hjälpa 
företagen att lära sig mer om kundernas behov och beteenden och därmed utveckla en starkare 
relation med dem.4  
 
För att kunna tillämpa CRM rätt måste vissa företag ändra på en del faktorer, så som sin 
strategi, organisationens struktur samt den teknik de använder sig av för att upprätthålla 
relationen till sina kunder. Det är viktigt för företagen att anpassa kontakten efter kundernas 
behov; de bör bemöta deras önskemål om hur de vill hålla kontakt med företaget, exempelvis 
telefon, fax, e-mail eller personliga möten5. 
 
Peter Drucker skrev på 1950-talet om hur viktigt det var för företagen att skapa nöjda kunder, 
med detta menade han att ett företags verksamhet i själva verket beror på kunden. Men det var 
först under 1990-talet som kundrelationer blev en allt väsentligare faktor för många företag då 
de insåg att de inte enbart kunde fokusera på de produkter och tjänster de erbjöd, utan också 
blev tvungna att vårda sina kundrelationer för att kunna behålla de redan existerande 
kunderna6.  
 
De företag som i dag är framgångsrika inom CRM är de som inser att kunderna är en viktig 
del av verksamheten och lägger ner mycket tid på dessa. Det handlar i större utsträckning om 
hur värdet på företaget beror på värdet av existerande kundrelationer. Företag som satsar på 
sina kunder och lägger ner mycket tid på att utveckla djupa relationer genererar i genomsnitt 
mer intäkt. Den tid och kostnad som företagen lägger ner på kunderna får de tillbaka7. Det är 
dyrare för ett företag att skapa nya kundrelationer än att upprätthålla redan befintliga 

1 E. Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Kristianstad Boktryckeri AB 2002 
2 L. Sörqvist, Kundtillfredställelse och kundmätningar, Studentlitteratur 2000 
3 S. A. Brown, Customer Relationship Management, John Wiley & Sons Canada Limited 2000 
4 CRMTutorial.com. Tillgänglighet via Internet: http://crmtutorial.com. Datum för åtkomst 2005-05-17 
5 S. A. Brown, 2000 
6 E. Gummesson, 2002 
7 P. B. Seybold, The customer revolution, Business Books 2002 
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kundrelationer8. Kundkapital har numera blivit en mer avgörande faktor för företagen och 
kommer att ligga till grund för hur de värderas framöver9. För att kunna uppnå detta är det 
viktigt för företagen att ta reda på vad kunderna efterfrågar för att på detta sätt kunna anpassa 
sig efter deras behov10. 

1.2. Problemformulering 
 
Anledningen till att vi valde CRM som ämnesområde för vår uppsats var att vi båda blev 
intresserade av det när vi läste om CRM i olika kurser. Där fick vi bland annat reda på att 
många företag blir allt mer medvetna om vikten av kundrelationer. Vi tyckte det skulle vara 
intressant att undersöka hur detta tillämpas i verkligheten. Den enda kunskap vi hade var de vi 
hade lärt oss under kursens gång och det som fanns i böckerna. Vi ville forska vidare i detta 
ämne för att få en bredare kunskap inom ämnet och se hur företagen tillämpar CRM i 
verkligheten.  Det föll oss naturligt att använda företagen i Ronneby som grund för vår 
undersökning då vi båda bor där. Målet med undersökningen är att ta reda på i hur stor 
utsträckning företagen tillämpar kriterierna i teorin för en bra kundrelation.  
 
Med denna grund kommer vi sedan att besvara våra frågeställningar;  
 

• Hur långt har de undersökta företagen kommit inom CRM?  
• Kan företagen utveckla CRM användandet mer för att förbättra sina kundrelationer? 

 

1.3. Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att med hjälp av enkäter och de kriterier som finns i teorin 
undersöka hur långt de medverkande företagen har kommit i deras framgång gällande 
Customer Relationship Management. Vidare kommer vi att ta reda på om företagen har 
möjligheter att utveckla sina kundrelationer mer. 
 

1.4. Disposition 
 
Efter att inledningsvis ha presenterat problemdiskussion och syftet med uppsatsen i kapitel 1 
tar vi i kapitel 2 upp vilken Metod som används samt hur undersökningen kommer att gå 
tillväga med hjälp av en surveyundersökning. Kapitel 3 består av Teori som förutom att hjälpa 
oss med analysen står till grund för enkätfrågorna. I kapitel 4 presenteras Resultat av enkäter 
med hjälp av cirkeldiagram och förklarande text. Dessa resultat Analyseras i kapitel 5 med 
hjälp av teorin för att vi senare i kapitel 6, Slutsats, ska kunna besvara våra frågeställningar. 
Slutet av arbetet består av två Bilagor, enkäten samt en ordlista över engelska termer som 
förekommer i texten. De termer som förekommer i ordlistan markeras med *.  
 
 
 

8 P. Kotler, Principles of marketing, Pearson Prentice Hall 2001 
9 P. B. Seybold, 2002 
10 C. Sewell och P. B. Brown, Kund för livet, Svenska Förlaget 2003 
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2. Metod 
 
 
I denna del kommer vi att ta upp hur vi ur en positivistisk synvinkel kommer att gå tillväga i 
vår undersökning. För att nå målet kommer vi att använda oss utav en kvantitativ metod som 
används för att genomföra olika mätningar.  
 

2.1 Positivism 
 
Under arbetets gång kommer vi att se på vårt material ur en positivistisk synvinkel11 då detta 
är den synvinkel som främst används vid kvantitativa undersökningar. Vi kommer att pröva 
vårt empiriska material på detta sätt för att försöka få fram ett mönster av CRM användandet i 
företagen. Eftersom positivismen säger att objektivitet är en viktig faktor kommer vi att 
försöka jobba utefter detta, det är viktigt att samma fakta ska komma fram oavsett vem som 
studerar materialet. Då vi gör en enkätundersökning på slumpmässigt utvalda företag har vi 
inte någon kunskap om dessa företag sen tidigare vilket ökar objektiviteten i vårt arbete. Vi 
kommer att försöka få fram fakta så som den verkligen är utan att vinkla den.   
 

2.2 Surveyundersökning 
 
Vi har valt att använda oss utav surveyundersökning i vår uppsats som är en icke 
experimentell frågeundersökning, där vi kommer att använda oss av enkäter vilket 
kännetecknar denna typ av undersökning. Samtliga tillfrågade företag kommer att besvara 
samma frågor för att detta ska bli en kvantitativ och standardiserad undersökning. Då denna 
typ av undersökning ofta görs med hjälp av stickprov kommer vi att använda oss av detta i vår 
undersökning. Vi kommer att beskriva en företeelse vilket tyder på att detta är en deskriptiv 
undersökning12. Enkäterna kommer att bestå av fasta svarskategorier som vi gjort upp på 
förhand.  
 
Vid surveyundersökningar kan det förekomma felkällor, exempelvis att respondenterna 
lämnar fel svar, minns fel eller inte förstår frågan13. För att undvika det sistnämnda kommer 
vi att testa enkäten innan vi påbörjar vår undersökning, detta för att åtgärda eventuella fel och 
missförstånd innan vi lämnar ut dem. Vid en sån här undersökning måste vi vara beredda på 
bortfall då det finns de som inte vill delta i undersökningar.  
 
 
 
 

11 U. Lundall, P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 1999 
12 U. Lundall, P-H. Skärvad, 1999 
13 U. Lundall, P-H. Skärvad, 1999 
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För att kunna genomföra en så bra surveyundersökning som möjligt har vi följt följande 
modell:  
 
 

En surveyundersöknings olika steg: 
 
1. Precisering av undersöknings syfte och fastställande av informationsbehovet 
2. Bedömning av om en surveyundersökning löser informationsbehovet 
3. Val av metod för datainsamling 
4. Utformning av frågor 
5. Fastställande av population, samt dragning av stickprov 
6. Planering och genomförande av datainsamlingen 
7. Bearbetning och analys av insamlat material samt utformning av rapport  
 

Figur 1 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, sid 169 

 
Då det finns ca 60014 företag i Ronneby kommer vi att använda oss av ett sannolikhetsurval. 
För att alla företag ska ha lika stor sannolikhet att komma med i undersökningen kommer vi 
att använda oss av en slumpgenerator15, ett program som slumpmässigt väljer ut ett antal 
företag ur en mängd. Vi kommer att göra en stickprovsundersökning16 då vi inte har möjlighet 
att undersöka alla företag i Ronneby. För att kunna göra stickprovsundersökningen kommer vi 
att slumpmässigt välja ut 50 företag varav de 30 första kommer att vara med i 
undersökningen17. De resterande 20 företagen kommer att användas vid eventuella bortfall av 
de 30 först valda. Anledningen till att vi väljer att göra ett obundet slumpmässigt urval är att 
vi själva inte ska påverka vilka företag som blir valda då vi inte vill influera resultatet i 
undersökningen. I och med att vi väljer att göra ett obunden slumpmässig urval av företagen 
är det slumpen som avgör vilka företag som kommer med i urvalet. Denna typ av urval 
innebär även att alla företag ska ha lika stor chans att medverka i undersökningen. Det blir en 
standardiserad och kvantitativ undersökning då de tillfrågade kommer att svara på samma 
frågeställningar. De 30 företag som vi kommer att undersöka blir en miniatyr av populationen 
och därmed kommer de att kunna representera alla andra företag i Ronneby. På detta sätt kan 
vi med utgångspunkt från stickprovet dra slutsatser om hela populationen18. Detta leder till att 
vi kan generalisera19.  
 
För att kunna se hur de slumpmässigt framtagna företagen tillämpar CRM kommer vi att 
utforma en enkät utifrån de kriterier som finns i teorin. Alla företag kommer att besvara 
samma frågor då vi vill kunna få fram ett mönster på i vilken utsträckning tillämpningen av 
CRM hos företagen sker. Lite upprepning från ovan. Enkäten kommer att bestå av olika 
skalor. När vi är klara med enkäten kommer vi att kontakta de slumpmässigt utvalda 
företagen per telefon eller besöka dem, för att fråga om de kan tänka sig att svara på våra 
frågor. Resultaten av dessa kommer vi att skriva in i Excel för att få fram cirkeldiagram som 
vi sedan kommer att analysera.  
 

14 Lokaldelen Ronneby, Rosa sidorna, 2004/2005   
15 Designad av Adam Andersson student på Blekinge Tekniska Högskola, 2003 
16 U. Lundall, P-H. Skärvad, 1999 
17 S. Körner, L. Wahlgren, Praktisk statistik, Studentlitteratur 2002 
18 S. Körner, L. Wahlgren, Statistisk dataanalys, Studentlitteratur 2000, s 139 
19 A. Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur 1997 
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2.2.1 Reliabilitet  
 
Vad gäller reliabiliteten i undersökningen tror vi att den som undersöker samma sak som vi 
har gjort och med samma medel får fram samma resultat i form av cirkeldiagrammen. Det vill 
säga att om någon annan använder vår enkät till att tillfråga de 30 företag som vi slumpat 
fram till undersökningen ska de få fram samma resultat som vi har fått fram. Hade vår enkät 
använts för att tillfråga andra företag hade resultatet antagligen blivit annorlunda. Vi har 
enbart koncentrerat oss på att undersöka företagens syn på CRM vilket drar ner reliabiliteten i 
undersökningen. Vi tror att en enkät till kunderna hade ökat reliabiliteten i vårt arbete då vi 
hade fått både företagens och kundernas syn på tillämpningen av CRM. Vissa frågor i enkäten 
borde ha formulerats annorlunda eller skrivits som flera frågor för att ge en mer korrekt bild 
av det som vi avsåg att undersöka.  

2.2.2 Validitet  
 
För att uppnå validitet i uppsatsen har vi hela tiden tittat på att enkätfrågorna stämmer 
överrens med syftet i uppsatsen. Vi har fått hjälp av vår handledare och litteraturen för att få 
med rätt frågor i enkäten och därmed mäta det område vi ville undersöka, det vill säga 
tillämpningen av CRM i företagen, och inget annat. Vidare har vi testat enkäten på 2 olika 
företag för att se om frågorna gav de underlag som krävdes till det vi ville mäta. Anledning 
till att vi valde dessa två företag är att vi känner ägarna och vi vet att de är ärliga och kritiska 
och inte har någon kunskap om CRM. Efter detta blev vi tvungna att ändra på en del frågor 
för att göra dem mer lättförståliga för att frånkomma missförstånd och därmed få så korrekta 
svar som möjligt från företagen. Vi har också haft som mål att se till att rätt människor på 
företagen svarar på enkäterna, det vill säga ägare eller annan ansvarig på företaget.  
 

2.2.3 Problem i undersökningen 
 
Framtagningen av företagen i Ronneby var ett mycket större problem än vi hade föreställt oss. 
Vi började med att söka på Ronnebys hemsida där vi stötte på vårt första problem. Vi hittade 
bara sidor där företagen själva kunde lägga in sig, men det vi var ute efter var ett obligatoriskt 
register på alla företag. Vi kontaktade Siv Andersson, sekreterare på Näringslivskontoret i 
Ronneby, som hänvisade oss till telefonkatalogen då hon bara hade ett register över alla 
företag i hela kommunen. Efter detta samtal bestämde vi oss för att kontakta 
Skattemyndigheten för att pröva vår lycka där, de hänvisade oss i sin tur till Statistiska 
Centralbyrån. De hade också bara ett register över hela Ronneby kommun vilket dessutom 
kostade väldigt mycket. Vi beslutade oss för att gå efter Sivs råd och använda oss av de Rosa 
sidorna i Lokaldelen i Ronneby. Vi är medvetna om att telefonkatalogen inte är 100 procentig 
tillförlitlig då det kan finnas företag som inte finns listade. Då vi ansåg att procentsatsen inte 
var speciellt stor tyckte vi att vi kunde använda telefonkatalogen för att göra vår undersökning 
med en ganska tillförlitlig källa. Vi numrerade alla företag som låg i Ronneby stad. Därefter 
matade vi in dessa nummer i slumpgeneratorn som slumpade fram de antal företag som vi 
önskade.  
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Av de 50 första företagen vi slumpade fram var det endast 20 som var med i undersökningen, 
resterande 30 var objektsbortfall, det vill säga att de vägrade medverka i undersökningen eller 
inte var anträffbara. Ett av dessa 30 objektsbortfall sa att de inte ville medverka i 
undersökningen och de resterande 29 svarade inte i telefon. Det vi borde ha gjort var att ringa 
dem fler gånger20 men på grund av tidspress ringde vi endast tillbaka en gång till. Det vi 
gjorde när vi inte fick tag i företagen en andra gång var att slumpa fram ytterligare 20 företag 
av de företag som inte hade slumpats fram tidigare. Av dessa 20 framslumpade företag 
behövde vi ringa till 16 stycken innan vi kom upp i 30 företag som var vårt mål.  
 
Då vi saknar uppgifter om de bortfallna företagen i undersökningen är det svårt att göra en 
bortfallsanalys på dessa. Förmodligen hade resultatet blivit annorlunda om vi hade fått tag på 
andra företag men det är svårt att spekulera i hur resultatet hade påverkats. Svarsfrekvensen 
från företagen var väldigt låg. Med tanke på att de flesta inte gick att nå per telefon anser vi 
att de inte tillämpar en viktig del i CRM; tillgänglighet för kunden.  
 

2.3 Analysens tillvägagångssätt 
 
Efter att ha fått fram cirkeldiagram och förklarat dessa i Resultat av enkäter analyserade vi 
dem med hjälp av teorin. Vi försökte att hitta mönster för att förstå hur företagen tillämpade 
CRM. För att få ett grepp om vad det var för företag vi tillfrågade valde vi att fråga dem om 
bransch, omsättning, startår samt antal anställda, vilka vi valde att inte ta med i empirin. Vi 
använde i stället dessa när vi analyserade enkätresultaten för att kunna jämföra olika 
branscher och storlekar på företagen. För att göra analysen mer lättförståelig valde vi att 
använda samma kategorier inom CRM som vi använde i empirin; segmentering, kundbehov, 
kundinformation, kundlojalitet samt kundkontakt.   

2.4 Insamling av teori 
 
Vi har samlat in litteraturen till uppsatsen från olika bibliotek och vår handledare. Genom att 
titta på gamla uppsatser på Internet har vi fått tips om litteratur som vi sedan har införskaffat.  
Vi har också hittat artiklar på Internet som vi har använt oss utav i uppsatsen.  
 
 
 
 
 

20 http://www.scb.se/Grupp/Klassrummet/_Dokument/Skolan_293.pdf 
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3. Teori 
 
 
I detta kapitel tar vi upp den teori vi kommer att använda oss utav vid utformning av 
enkäterna samt vid analysen. 
  

3.1 Hur du lyckas med en CRM-kampanj 
 
Nedan följer en figur som beskriver de 12 viktigaste stegen för att vägleda företagen genom 
CRM processen. Om dessa punkter följs noggrant har företagen stora chanser att lyckas med 
sina kundrelationer.  
 
 

12 steg att lyckas med CRM: 
 
1. Samla ditt management team och gör dem beredda på att saker kommer att ske 
2. Bedöm om företaget är redo att förändras 
3. Segmentera era kunder 
4. Profilera strategin gentemot era kunder  
5. Lyssna på era kunder 
6. Analysera klyftorna  
7. Gör redovisningsteamet beredda  
8. Sammanfatta din strategiplan  
9. Bekräfta och bedöm om din strategiplan kommer att fungera 
10. Träna dina lag 
11. Implementera din strategi och dina aktiviteter 
12. Håll reda på er framgång och justera om nödvändigt.   
 

Figur 2 Brown, Customer Relationship management, John Wiley and Sons Canada Limited 2000, sid. 81-84, 
Egen översättning 

 

3.2. Fem sätt att nå optimal kundtillfredsställelse 
 
Utöver de steg som nämns i figur 2 är det viktigt för företagen att fokusera på sina strategier, 
kundsegment, processer, teknologier samt organisationsstruktur21.  
 
Inom strategiområdet finns det sex typer av strategier22 som påverkar ett CRM program; 
kommunikationssätt, segmentering, prissättning, marknadsföring, branding samt reklam, 
varav de tre första har störst påverkan på kundrelationer. Segmentering fastställer hur 
kunderna och marknaden ska struktureras, prissättning fastställer mer än halva värdet av 
erbjudandet och kommunikationssätt hur erbjudandet kommer att förmedla sig hos kunderna. 
Det är viktigt för företagen att bearbeta sina strategier löpande för att kunna upptäcka 
eventuella förändringar då dessa oftast pekar på fel strategival.  

21 S. A. Brown, Customer Relationship Management, John Wiley and Sons Canada Limited 2000 
22 S. A. Brown, 2000 
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Segmentering innebär att företagen delar upp sina kunder i olika grupper för att på bästa sätt 
möta deras behov. Segmentering har tidigare fokuserat på specifika produkter eller 
marknader, men numera använder organisationer detta för att se värdet av sina kunder. I dag 
kategoriserar och marknadsför företagen sina produkter och tjänster utefter kundernas behov. 
Även om tanken på att tillfredsställa kundernas behov är relativt självklar för företagen kan 
detta vara svårt att tillämpa i verkligheten23. Om alla kunder hade haft samma betalningsvilja, 
värderingar och köpbeteende hade företagen inte behövt ägna sig åt segmentering24.  
 
Det är inte alla företag som segmenterar sina kunder baserade på olika kundgrupper, de kan 
också segmenteras utifrån olika kundprocesser som inte nödvändigtvis behöver vara tekniskt 
baserade. Exempel på detta är att McDonald’s inte segmenterar utefter kundgrupper, de har i 
stället valt att anpassa sig efter kundprocesser där de fokuserar på produkten, processen, 
miljön samt serviceinnehållet. De har med andra ord inriktat sig på att leverera maten snabbt 
till de kunder som har begränsad tid25. CRM-processen är det sätt och metod som används för 
att kunna marknadsföra direkt och dess tonvikt ligger på marknadens snabbhet. Det är inte 
svårt att identifiera de processer som behöver implementeras i CRM. Det svåra ligger i att få 
kunderna att vara lojala mot företagen, utveckla mätinstrument för att bedöma effektiviteten 
av nya processer och implementera teknologisk support samt upprätthålla dess användande. 
De företag som är mest effektiva i att kunna göra processförbättringar är de som betonar 
decision-support*: processen att binda slutsatserna till handling och handlingarna till en 
spårningsmekanism så att hela beslutsprocessen kan utvärderas och anpassas26.  
 
För att företagen ska kunna hålla reda på sina kunder och deras behov kan det underlätta om 
de använder sig av en kunddatabas. Det största teknologiska problemet för många företag är 
hur deras databaser är uppbyggda då de flesta företagen konfigurerar sina databaser så att de 
stödjer data-warehousing* funktioner, vilket gör det omöjligt för dem att stödja leveransorder 
och betalningssätt. På grund av detta har de flesta företagen flera olika databaser som var och 
en för sig stödjer olika funktioner så som data-mining*, kampanjledning och call centers*. 
Denna process är inte bara tidskrävande och dyr, utan den är också svår att anpassa sig efter.  
 
Då en organisations marknadsföring är baserad på olika mediatyper är organisationens 
struktur den mest använda komponenten i en CRM-implementation. Detta leder till att 
övergången till direkt marknadsföring blir svår, speciellt när den sammanfaller med 
introduktionen av behovsbaserad segmentering. Det är inte vinstgivande att marknadsföra det 
säkra segmentet först, förutom när det handlar om att vinna tillbaka gamla förlorade kunder. 
Ett val av fel tillvägagångssätt kan bli ett företags fallgrop. Det är viktigt att ett företags olika 
delar jobbar tillsammans för att kunna forma mätningar som reflekterar nya metoder och att 
de utvecklar det samarbete som krävs för att kunna skapa bra kundrelationer. I ett företag 
finns det även fyra segmenationsgrupper för att ge en sådan bra kampanj som möjligt; vinna 
tillbaka eller spara, förväntningar, lojalitet och cross-selling*/up-selling*, och varje del bör 
bestå av ett lag, och för att kampanjerna ska vara effektiva är det viktigt att varje lag får rotera 
och jobba med alla fyra delar27.  
 

23 S.A Brown, 2000 
24 R. Blomqvist, Et Al, Det kundnära företaget, Liber Ekonomi 1999  
25 R. Blomqvist, Et Al, 1999 
26 S. A. Brown, 2000 
27 S. A. Brown, 2000 
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Vinna tillbaka eller spara: Det här är en metod som används för att övertyga en kund att 
stanna kvar hos företaget när de når den punkt då de vill upphöra vara kunder eller då de inte 
längre är kunder. Undersökningar visar på att detta är den mest tidskänsliga metod som kan 
användas vilket beror på att den tid det ska ta för ett företag att kontakta en kund efter ett köp 
ska vara så kort som möjligt. Ju längre tiden förflyter desto svårare blir det att få tillbaka en 
kund. 
 
Förväntningar: Är det bästa sättet att vinna nya kunder på. Förutom själva erbjudandet är det 
viktigt att företagen väljer rätt segment, kunder och ursprung. Det är kritiskt för företagen att 
välja rätt behovsbaserad segment så att erbjudandet passar in perfekt.  
 
Lojalitet: Här är det svårast för företagen att mäta rätt. Företagen måste använda tre viktiga 
element för att hindra kunderna från att byta företag: värdebaserad och behovsbaserad 
segmentering samt förutsägande av modeller.  
 
Cross-selling/up-selling: Syftet här är att identifiera fullständiga erbjudanden som kunden 
önskar att ha. Detta leder till att företagsvärdet ökar då kunderna spenderar mer pengar på 
dem28.  

3.3 Strategier och kundbehov 
 
För att ett företag ska kunna lyckas med CRM är det viktigt att jobba mot ett långsiktigt 
samarbete där båda parter vinner på det, också kallad en win-win-relation*. I de fall då 
relationen mellan företag och kund fungerar dåligt är det bättre att antingen bryta relationen 
eller göra en förändring till det bättre. Dock måste företagen tänka på att det inte är bra att 
bryta vid minsta turbulens, det går oftast att förbättra och utveckla relationer29.  
 
Gummesson beskriver i sin bok hur Sewell sammanfattar sin syn på kundrelationer30:  
 

• ”If you’re good to your customers, they’ll keep coming back because they 
like you. 

• If they like you, they’ll spend more money. 
• If they spend more money, you want to treat them better.  
• And if you treat them better, they’ll keep coming back and the circle starts 

again.” 
 
Företag som tillämpar CRM kan med hjälp av att kunderna blir lojala sänka sina 
reklamkostnader, vilket leder till att de når sina kunder lättare genom att fokusera på deras 
behov. Det blir då lättare för företagen att hitta effektiviteten i sina kampanjer och de kan 
därmed tävla om kunder baserad på service och inte priser. Om CRM tillämpas i företagen går 
marknadscykeln, den tid det tar att tillverka och marknadsföra en produkt, snabbare än om 
företagen massmarknadsför sina produkter. Många företag tror än i dag att deras produkter 
och tjänster är så pass överlägsna att kunderna kommer tillbaka på grund av detta, men det är 
ett felaktigt sätt att se på kunderna och deras behov. Företagen måste fokusera på kundernas 
behov och tillhandahålla produkter och tjänster som möter dessa behov samt se till att 

28 S. A. Brown, 2000 
29 E. Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Kristianstad Boktryckeri AB 2002 
30 E. Gummesson, 2002, sid 51 

 13 

                                                



Kristina Engström och Farveh Vahedi                         Customer Relationship Management 

kunderna kommer tillbaka för att de är nöjda med det som erbjuds just för dem, med andra 
ord, produkter och tjänster som är ”designade” för kunderna31.  
 
Enligt Stanley Brown är CRM en strategi som måste anpassas till varje enskild 
marknadssegment och där i ligger utmaningen och möjligheterna. För att kunna implementera 
en framgångsrik CRM-strategi måste ett företag fokusera på tre stora områden inom 
kundrelationer: Kundstrategi, teknik- och produktmanagement samt infrastrukturstrategi. Det 
gör de lättast genom att fokusera på följande frågor samt tillämpa de olika strategierna32: 
 
Kundstrategi: 

• Hur är era huvudsegment baserade på nuvarande och framtida kundbehov? 
• Finns det specifika kundgrupper med unika behov? 
• Finns det några kundgrupper som borde erbjudas unika produkter och tjänster? 
• Tillämpar ni unika strategier för att få kundlojalitet och kundbevarande? 
• Har ni fastställt en Win-Win-relation med era kunder? 

 
För att kunna definiera sin kundstrategi måste det finnas en förståelse för kundsegmenten och 
deras behov. Det här är ett obligatoriskt krav om företagen ska kunna förstå vilka produkter 
och tjänster som kan erbjudas och om erbjudandet i sådana fall är lika för varje segment.  
 
Teknik- och produktmanagement: 

• Hur föredrar era kunder att bli kontaktade, Internet, mail, fax eller telefon? 
• Hur föredrar ni, i företaget, att hålla kontakten med era kunder? 
• Hur mycket kostar varje kommunikationssätt? 
• Vilka produkter och tjänster borde gå igenom specifika kommunikationssätt till de 

olika kundsegmenterna? 
• Vilka fel i kommunikationssättet kan uppstå och hur handskas ni med dem? 

 
Tillverka en teknologisk- och produktstrategi. Detta definierar hur organisationen kommer att 
framföra sina produkter och tjänster effektivt, försäkrar om försäljningsproduktiviteten och 
effektiviserar det teknologiska användandet.  
 
Infrastrukturstrategi: 

• Vilken typ av teknik krävs för infrastrukturen? 
• Vilken/vilka typer av teknologier kommer att krävas för att företaget ska kunna lära 

sig mer om CRM?  
• Vilka nya CRM praxis, metoder och verktyg behöver ni? 
• Vilka nya kunskapsområden krävs för de anställda för att kunna tillämpa en lyckad 

CRM strategi? 
 
Förstå det viktiga med en robust och integrerande infrastrukturstrategi. Detta innebär att 
företagen skapar en miljö för att kunna möjliggöra en relation med de kunder som 
tillfredsställer kundernas behov. Här krävs en förmåga av praktisk hantering av kunderna och 
direkt kundomsorg. 

31 S. A. Brown, 2000 
32 S. A. Brown, sid xx-xxii, Egen översättning, 2000 
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Det finns två olika typer av kundstrategier, offensiv och defensiv.  
 

”Offensiva strategier innebär att företaget främst inriktar sig på att skapa nya 
kundrelationer, vilket kan ske antingen genom att öka den befintliga marknadens 
storlek eller genom att ta marknadsandelar från konkurrenter. Defensiva 
strategier innebär att företaget i stället strävar efter att behålla befintliga kunder, 
något som kan ske genom att antingen bygga bytesbarriärer eller öka 
kundtillfredsställelse och lojalitet.” 33 

 
Den bästa strategin är att ha en kombination av dessa två strategier för att både attrahera nya 
kunder och behålla befintliga34. 
 
Företagen ska inte försöka gissa sig till vad kunderna vill, då kunderna oftast svarar på denna 
fråga om de blir tillfrågade. Det är viktigt att ta reda på vad kunderna efterfrågar för att nå 
optimal kundtillfredsställelse. Det är också viktigt för företagen att vara så tillmötesgående 
som möjligt, det vill säga att de ska försöka svara ”Ja” på allt som kunden frågar efter trots att 
företagen inte vet hur de ska gå tillväga just vid det tillfället. Utöver detta är det också viktigt 
för företagen att behålla kontakten med sina identifierade kunder genom att till exempel 
skicka med erbjudanden om bland annat nya produkter och tjänster i nyhetsbrev35. 
 
De faktorer som gör ett företag kundnära kan beskrivas med hjälp av figuren nedan som visar 
hur tillgänglighet, värdeskapande och interaktivitet är beroende av varandra och skapar olika 
dimensioner i kundrelationer36. 
 
 
 
             Värdeskapande 
 
 
               Kundnärhet 
 
                             Tillgänglighet                   Interaktivitet 
              

             Figur 3 Kundnöjdhetens nycklar, R. Blomqvist, Et Al, Det kundnära företaget, Liber 
             Ekonomi 1999, sid 15        
 
 

”Tillgängligheten innebär att du alltid finns tillhands, att du är lätt att samverka 
med och att du är mottaglig för impulser för kunder och omvärld.”37 

 
Det är viktigt för företag att vara tillgängliga när kunden så önskar. Om företaget inte är 
tillgänglig för kunden när kunden vill det blir risken stor att kunden vänder sig till ett 
konkurrerande företag. Då tillgänglighet är det första steget mot en ökad kundnärhet 
möjliggör detta en vidare utveckling av relationerna.  

33 L. Sörqvist, Kundtillfredställelse och kundmätningar, Studentlitteratur 2000 sid 47 
34 L. Sörqvist, 2000 
35 C. Sewell och P. B. Brown, Kund för livet, Svenska Förlaget 2003  
36 R. Blomqvist, Et Al, 1999 
37 R. Blomqvist, Et Al, sid 15 1999 
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”Interaktivitet innebär att du genom väl utvecklade mötesplatser står i ständig 
förbindelse med befintliga och potentiella kunder.”38 

 
Det krävs att det finns en interaktiv kommunikation mellan företag och kund. Genom att 
kunderna är med, direkt eller indirekt, i processerna ökar möjligheterna att skräddarsy 
verksamheten och därmed skapas bättre kundrelationer. Detta leder till att företagen blir mer 
framgångsrika vad gäller kundrelationer. 
 

”Värdeskapande innebär att i samverkan med kund (och utifrån en process- och 
systemsyn) optimera det direkta och indirekta värde som skapas i relationen.” 39 

 
Företag som kan skapa en sammanhållning mellan leverantörens och kundens processer är de 
som har förmågan att stärka sin konkurrenskraft. Det innebär att kunden ska kunna 
positionera sig rätt i det totala värdeskapande system som denne är en del av, bland annat ska 
detta medföra att kunden ska kunna utnyttja leverantörens alla resurser.   
 
       
 
  

 

38 R. Blomqvist, Et Al, sid 16 1999 
39 R. Blomqvist, Et Al, sid 18 1999 
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4. Resultat av enkäter 
 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva våra tankar bakom frågorna samt visa resultaten av 
varje enskild fråga i form av cirkeldiagram med en förklarande text. För att tydliggöra 
resultatet av enkäten har vi delat upp resultaten i olika kategorier inom CRM; segmentering, 
kundbehov, kundinformation, kundlojalitet samt kundkontakt.   
 
 

4.1 Segmentering 
 
Vi ville undersöka vilka kunder de olika företagen har samt se i vilken utsträckning företagen 
segmenterade sina kunder då detta är en viktig del av CRM. Vi tyckte även att det var viktigt 
att ta reda på hur länge företagen har segmenterat sina kunder för att se under hur lång tid de 
har fokuserat på sina kunder, fråga 1-3. Vid segmentering är det bra att man har så många 
olika kundgrupper som möjligt varvid vi ställde fråga 4.  
 

1. Vilka är era kunder? 
 
Majoriteten av företagen i denna flervalsfråga hade privatpersoner, 47 % (27 stycken), 
som sina kunder, 38 % (21 stycken) av kunderna var företagskunder, 4 % (2 stycken) 
leverantörer och 11 % (6 stycken) var annat så som kommun och föreningar. 

 

47%

38%

4% 11%
Privatpersoner

Företag

Leverantörer

Annat

 
 

I fråga 1 borde vi inte ha haft leverantörer som alternativ då dessa är företag. Istället borde 
vi ha haft med föreningar, organisationer och kommuner som andra alternativ. Vi hade en 
ruta annat där företagen själva kunde skriva in vilka deras andra kunder var, varvid dessa 
var återkommande hos de flesta som svarade.  
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2. Delar ni upp era kunder i olika kundgrupper? 

 
På nedanstående diagram kan man se att det endast är 27 % (8 stycken) av de tillfrågade 
företagen som segmenterar sina kunder medan de övriga 73 % (22 stycken) inte gör det.  

 

27%

73%

Ja

Nej

 
 
 
 

3. Hur länge har ni delat upp era kunder i olika kundgrupper? 
 
75 % (6 stycken) av företagen som svarade Ja på fråga 2, om uppdelning av kunder, hade 
segmenterat sina kunder i mer än 10 år, 25 % (2 stycken) hade gjort detta i 5-10 år och 
ingen hade gjort det i mindre än 5 år.  
 

75%

25% 0%0%0% Mer än 10 år

5 till 10 år

Mellan 2 till 5 år

Mellan 1 och 2 år

Mindre än 1 år
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4. I vilken utsträckning delas era kunder upp? 
 
50 % (4 stycken) av de företag som svarade Ja på fråga 2 ansåg att de delade upp sina 
kunder väldigt mycket. 25 % (2 stycken) ansåg att de delade upp kunderna mycket och de 
övriga 25 % (2 stycken) ansåg att de delade upp sina kunder lite.    
 

50%

25%

0%

25%
Vädigt mycket

Mycket

Vet ej

Lite

 

4.2 Kundbehov 
 
Det är viktigt för företagen att ta reda på kundernas behov samt att tillfredsställa dessa för att 
få lojala kunder. Om kunderna inte känner sig tillfredsställda vänder de sig till andra företag i 
stället. I fråga 5-8 ställde vi frågor som berör detta för att se i hur stor utsträckning företagen 
tänker på kundernas behov och hur mycket dessa tillfredsställs.  
 

5. I vilken utsträckning har ni tagit reda på vad era kunders behov är? 
 
40 % (12 stycken) av de tillfrågade företagen anser att de i stor utsträckning har tagit reda 
på vad kundernas behov är. 44 % (13 stycken) har tagit reda på detta mycket, 3 %  
(1 styck) vet ej vad deras kunders behov är, 10 % (3 stycken) hade tagit reda på det lite 
och 3 % (1 styck) visste inte alls vad deras kunders behov är varvid denna respondent fick 
gå till fråga 7.  
 

40%

44%

3%
10% 3%

Väldigt mycket

Mycket

Vet ej

Lite

Inte alls
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6. Till hur stor del tillfredsställer ni dessa behov? 
 

41 % (12 stycken) av dem som svarade väldigt mycket till lite i fråga 6 ansåg att de 
tillfredsställde sina kunders behov väldigt mycket. 52 % (15 stycken) gjorde det mycket 
och 7 % (2 stycken) svarade vet ej.  
 

41%

52%

7% 0%0% Väldigt mycket

Mycket

Vet ej

Lite

Inte alls

 
 
 

7. Har ni identifierade kundgrupper med specifika behov? 
 
53 % (16 stycken) av företagen ansåg att de hade identifierade kundgrupper med specifika 
behov, medan 47 % (14 stycken) inte hade det.  
 

53%

47%
Ja

Nej
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8. Till hur stor del tillfredsställer ni dessa genom att erbjuda specifika produkter och 

tjänster till era kundgrupper? 
 

Av dem som svarade Ja på fråga 7 ansåg 31 % (5 stycken) att de tillfredsställde kundernas 
behov genom att erbjuda dem specifika produkter och tjänster väldigt mycket. 63 %   
(10 stycken) gjorde detta mycket, samt att 6 % (1 styck) svarade vet ej.  
 

31%

63%

6% 0%0%
Väldigt mycket

Mycket

Vet ej

Lite

Inte alls

 

4.3 Kundinformation 
 
I fråga 9-11 har vi tagit reda på hur företagen håller reda på sina kunder och dess aktiviteter. 
Det är en stor del av CRM att veta vad kunderna gör och hur de vill få saker gjort, det vill 
säga att företagen ska ha aktuell information om sina kunder för att kunna bemöta deras 
behov. Det är viktigt för företagen att kontinuerligt uppdatera informationen om sina kunder 
för att kunna erbjuda dem rätt varor och tjänster.  
 

9. Hur håller ni reda på era kunder och dess aktivitet? 
 
61 % (20 stycken) av företagen i denna flervalsfråga svarade att de höll reda på sina 
kunder genom att ha en kunddatabas. Endast 9 % (3 stycken) arkiverade och 30 % (10 
stycken) höll reda på sina kunder i huvudet.  

 

61%
9%

30%
0% Kunddatabas

Arkivering

Håller alla i
huvudet

Annat
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10. Hur kontinuerligt jobbar ni med att samla in och spara information om era kunder? 
 

36 % (11 stycken) av företagen ansåg att de samlade in information om sina kunder 
väldigt ofta. 13 % (4 stycken) svarade att de gjorde detta ofta, 7 % (2 stycken) vet ej,  
17 % (5 stycken) gjorde detta sällan och 27 % (8 stycken) svarade aldrig.  
 

36%

13%7%
17%

27% Väldigt ofta

Ofta

Vet ej

Sällan

Aldrig

 
 

I fråga 10 borde vi vid svar aldrig, skrivit ”hoppa över till fråga 12” eftersom det vid detta 
svarsalternativ är omöjligt att kunna besvara fråga 11 när denna är en följdfråga av fråga 
10. Om företagen aldrig jobbar med att skaffa information om kunderna har de inte heller 
någon information som kan vara utförlig, aktuell och samlad.   

 
11. Hur utförlig, aktuell och samlad är informationen om era kunder? 

 
23 % (7 stycken) av företagen svarade att deras information om kunderna var väldigt 
utförlig, aktuell och samlad. 37 % (11 stycken) tyckte att informationen var utförlig, 
aktuell och samlad, 13 % (4 stycken) svarade vet ej, 7 % (2 stycken) ansåg att den var lite 
utförlig, aktuell och samlad och 20 % (6 stycken) hade inte alls utförlig, aktuell och 
samlad information om sina kunder.  
 

23%

37%
13%

7%

20%

Väldigt utförlig,
aktuell och samlad

Utförlig, aktuell
och samlad

Vet ej

Lite utförlig, aktuell
och samlad

Inte alls utförlig,
aktuell och samlad

 
 

Nu i efterhand anser vi att denna fråga borde ha delats upp i tre olika frågor eftersom det 
hade blivit lättare för företagen att svara på frågorna då de kanske bara tillämpar en eller 
två av de tre alternativen. 

 22 



Kristina Engström och Farveh Vahedi                         Customer Relationship Management 

 

4.4 Kundlojalitet 
Eftersom kundlojalitet är en viktig faktor för företagens överlevnad är det viktigt att se om 
företagen tillämpar någon strategi för att få lojala kunder. Det är vidare viktigt för företagen 
att kunderna känner att det inte enbart är företagen som vinner på ett samarbete. I fråga 12-13 
har vi ställt frågor om kundlojalitet och win-win-relationer för att se hur mycket företagen 
tänker på detta.  
 
 

12. Till hur stor del tillämpar ni unika strategier för att få kundlojalitet och 
kundbevarande? 

 
27 % (8 stycken) ansåg att de tillämpar unika strategier för att få kundlojalitet och 
kundbevarande väldigt mycket. 46 % (14 stycken) svarade att de gjorde detta mycket,  
10 % (3 stycken) visste inte, 7 % (2 styck) gjorde det lite och 10 % (3 stycken) gjorde inte 
detta alls.  
 

27%

46%

10%
7% 10%

Väldigt mycket

Mycket

Vet ej

Lite

Inte alls

 
 

13. Har ni en relation till era kunder där båda vinner på samarbetet? 
 

100 % (30 stycken) av de tillfrågade företagen ansåg att de har en relation till sina kunder 
där båda vinner på samarbetet.  
 

100%

0%0%0%

Ja

Nej, det är bara vi
som vinner på det

Nej, det är bara
kunden som
vinner på det
Nej, vi använder
oss av en annan
typ av relation

 
 
Vi borde ha formulerat fråga 13 annorlunda för att få bättre respons eftersom 100 % 
svarade ja, det går inte att svara nej på denna fråga.  
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4.5 Kundkontakt 
 
En viktig faktor för en fungerande CRM kampanj är att kontakten med kunderna fungerar 
effektivt. Det ska vara en relation som både kunderna och företagen är nöjda med. Det är 
vidare viktigt för företagen att ta reda på vilka sätt kunderna vill hålla kontakten med dem. I 
följande frågor har vi tagit reda på hur och hur ofta företagen håller kontakt med sina kunder 
samt om de har någon kundstrategi. Fråga 14-19 berör dessa delar.   
 

14. Hur ofta har ni kontakt med era kunder? 
 
50 % (15 stycken) av företagen svarade att de hade kontakt med sina kunder väldigt ofta 
och 47 % (14 stycken) hade det ofta 3 % (1 styck) svarade vet ej.  
 

50%47%

3%
0%

0% Väldigt ofta

Ofta

Vet ej

Sällan

Aldrig

 
 

15. Hur ser kontakten med era kunder ut? 
 

37 % (11 stycken) av företagen ansåg att kontakten med deras kunder var interaktiv. 7 % 
(2 stycken) svarade att det var envägskommunikation. 56 % (17 stycken) av företagen 
använde sig av båda kommunikationssätten.  
 

37%

7%

56%

0%
Interaktiv

Envägskommunika
tion

Båda

Annat

 
 
Vi känner att fråga 15 missuppfattades av de flesta som svarade på enkäten då det visade 
sig att många inte visste vad interaktivt betydde. Vi tror att detta var anledningen till att 
båda fick en så stor procentsats. 
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16. Har ni tagit reda på hur era kunder vill hålla kontakten med er? 

 
47 % (14 stycken) hade tagit reda på hur kunderna vill hålla kontakten med dem medan  
53 % (16 stycken) inte hade gjort det. 
 

47%

53%
Ja

Nej

 
 

17. Bemöter ni kundernas önskemål angående hur de vill hålla kontakten med er? 
 

Alla de som svarade ja på fråga 16 ansåg att de bemötte kundernas önskemål om hur de 
ville bli kontaktade.  
 

100%

0%

Ja

Nej

 
 

18. Har ni en kundstrategi? 
 
Då detta var en flervalsfråga svarade 44 % (28 stycken) av företagen att de har en strategi 
för att behålla befintliga kunder, 18 % (12 stycken) för att få tillbaka gamla kunder, 35 %  
(23 stycken) för att få nya kunder och 3 % (2 stycken) svarade Nej på denna fråga. 
 

44%

18%

35%

3%

Ja, för att behålla
befintliga kunder

Ja, för att få
tillbaka gamla
kunder

Ja, för att få nya
kunder

Nej
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19. Har ni någon som hela tiden jobbar med att underhålla och förbättra era 

kundrelationer? 
 

57 % (17 stycken) av företagen jobbar hela tiden med att underhålla och förbättra sina 
kundrelationer medan 43 % (13 stycken) inte gör det.  
 

57%

43%
Ja

Nej

 
 
 
 
 
 
Cirkeldiagrammet nedan visar hur många företag som befinner sig i de olika grupperna A, B 
och C. A-gruppen består av företag med 5 anställda eller färre, i B-gruppen har vi placerat 
företag med 6-15 anställda och C-gruppen består av företag med fler än 15 anställda. Vi kan 
här se att de flesta av undersökningsföretagen befinner sig i grupp A. I analys och slutsats 
kommer vi att benämna grupperna som A, B och C.  
 

5 st

6 st
19 st

A (Mindre än
6 Anställda)
B (6-11
Anställda)

C (Mer än 11
Anställda)
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5. Analys och Slutsats 
 
 
I detta kapitel kommer vi att med hjälp av vår empiriska studie och teori analysera svaren i 
enkäterna. Därefter kommer vi att presentera vår slutsats där vi besvarar våra 
frågeställningar om hur långt företagen som vi undersökte har kommit inom CRM och om de 
kan utveckla CRM-användandet mer för att förbättra sina kundrelationer.  
 

5.1 Analys 
 
I den litteratur vi hade fann vi inga specifika skalor vad gäller mycket eller lite tillämpning av 
CRM. Efter att ha läst teorin har vi försökt att skapat oss en bild av vad som är mycket och 
lite tillämpning av CRM. Utefter dessa bilder har vi sedan analyserat resultatet.  
 

5.1.1 Segmentering 
 
Av de tillfrågade företagen i Ronneby är det endast 27 % som segmenterar sina kunder 
baserade på kundgrupper. Det är en väldigt liten del som segmenterar sina kunder, något som 
alla företag bör göra för att kunna tillfredsställa alla kundgrupper då det kan vara svårt att 
tillämpa CRM om företagen inte segmenterar. Det är omöjligt för företagen att veta kundernas 
köpbeteende och betalningsvilja om de inte tar reda på detta. De företag som har segmenterat 
sina kunder utefter kundgrupper har gjort detta väldigt länge, 5 år eller längre, och de 
segmenterar även sina kunder till stor del. Detta betyder inte att de övriga 73 % som inte 
segmenterar sina kunder i olika kundgrupper låter bli att segmentera över huvud taget. Det 
kan vara så att de segmenterar utefter olika processer i stället, något som företagen kanske 
inte är medvetna om själva. En process kan vara att företagen fokuserar på produkten, miljön 
samt service, till exempel caféer och pizzerior som levererar maten snabbt till kunderna eller 
klädbutiker som hjälper kunderna att hitta kläder som passar.  
 
Utifrån enkäterna kunde vi se att de företag som enbart hade privatpersoner som kunder 
segmenterade mindre än de som hade både privatpersoner och företag som kunder. Vi kan se 
ett tydligt mönster i vilka typer av företag som segmenterar sina kunder. Det vi kan läsa 
utifrån enkäterna är att branscher som bank, bil och transport, vård samt grossister är de som 
segmenterar sina kunder i stor utsträckning. Vi kan vidare utläsa att stor del av företagen i 
grupp A och B, bland annat klädbranschen, pizzerior, caféer och frisörer, inte tillämpar 
segmentering, åtminstone inte baserad på kundgrupper.  

5.1.2 Kundbehov och kundlojalitet 
 
Vid undersökningen av kundbehov fick vi reda på att de flesta företagen har tagit reda på 
vilka behov deras kunder har, hela 40 % av företagen hade tagit reda på det väldigt mycket 
och 44 % hade tagit reda på det mycket. Dessa företag tillfredsställde kundernas behov till 
väldigt stor del vilket tyder på att de företag som lägger ner energi på att ta reda på vad 
kunderna efterfrågar är också de som tillfredsställer sina kunders behov. Genom att fokusera 
på kundernas behov når företagen sina kunder lättare och kan med hjälp av detta sänka sina 
reklamkostnader och generera mer intäkt. Om företagen behandlar kunderna väl fortsätter de 
att komma tillbaka till företaget och spenderar därmed pengar. Detta leder till att företagen 
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behandlar kunderna bättre och om kunderna behandlas väl fortsätter de att komma tillbaka till 
företaget.  
 
De flesta företagen hade identifierade kundgrupper med specifika behov, varvid majoriteten 
tillfredsställer dessa behov genom att erbjuda kunderna specifika produkter och tjänster. Vid 
undersökningen upptäckte vi att de företag som enbart erbjuder tjänster har i större 
utsträckning identifierade kundgrupper med specifika behov. Dessa företag visade sig vara 
dubbelt så många än de som enbart erbjuder varor. Det är väldigt viktigt för företagen att 
tänka på kundernas behov genom att erbjuda dem produkter och tjänster som de är nöjda med 
för att kunderna ska vilja komma tillbaka.  
73 % av företagen tillämpar unika strategier för att få lojala kunder och kundbevarande i 
väldigt stor utsträckning vilket tyder på att företagen strävar mot att få lojala kunder för sin 
överlevnad. Genom att företagen tillfredsställer sina kunder och deras behov med hjälp av 
unika strategier blir kunderna mer lojala mot företaget då de inte ser någon anledning till att 
byta till en konkurrent vilket leder till att företagen kan konkurrera om kunderna baserad på 
service och inte priser. Alla företag ansåg att de hade en relation till sina kunder där båda 
parter vinner på samarbete. Det är väldigt positivt att företagen inte enbart tänker på sig själva 
och sina behov, utan även att kunden vinner på ett samarbete. Dock kan det vara så att denna 
fråga är missvisande då företagen inte skulle svara något annat, som till exempel att det bara 
är företagen som vinner på ett samarbete. När både företaget och kunden har utbyte av ett 
samarbete kallas det att ha en Win-win relation till sina kunder. För att företagen ska ha en 
lyckad win-win relation är det viktigt att de är flexibla mot kunden och ibland kan göra saker 
som inte ingår i arbetsuppgifterna.  

5.1.3 Kundinformation 
 
Majoriteten (61 %) av de tillfrågade företagen använder sig av en kunddatabas för att hålla 
reda på sina kunder och dess aktiviteter. Detta är inte enbart en tidskrävande och dyr process 
utan den är också den mest slagkraftiga. Kunddatabaser hjälper företagen att presentera 
produkterna och tjänsterna som erbjuds effektivt och försäkrar försäljningsproduktivitet samt 
effektiviserar det teknologiska användandet. 30 % av företagen svarade att de höll reda på 
sina kunder i huvudet. De som håller reda på kunderna på detta sätt är större delen av företag i 
grupp A och B som till exempel pizzerior, frisörer, caféer samt klädbutiker. Av alla de företag 
som vi tillfrågade är det cirka hälften som kontinuerligt samlar in information om sina kunder 
väldigt ofta eller ofta, medan resterande hälft gör detta sällan eller aldrig. Majoriteten av de 
tillfrågade företagen ansåg att informationen om deras kunder var utförlig, aktuell och samlad. 
Som vi nämnde tidigare i arbetet borde denna fråga ha varit 3 frågor och därmed kan det 
hända att resultatet inte är korrekt. De företag som samlar in information om sina kunder 
tycker att de har en väldigt omfattande och detaljerad insikt om sina kunder. Om det är på 
detta sätt så tyder det på att företagen är angelägna att ta reda på vad kunderna efterfrågar. 
Genom att företagen har utförlig, aktuell och samlad information om sina kunder kan de nå 
optimal kundtillfredssällelse. De företag som använder sig av en kunddatabas är de som lättast 
håller reda på sina kunder och deras behov.  

5.1.4 Kundkontakt 
 
Alla företag ansåg att de hade kontakt med sina kunder i väldigt stor utsträckning. En faktor 
till detta kan vara att majoriteten av företagen har varit butiker, banker, frisörer, pizzerior samt 
caféer som möter sina kunder dagligen under företagets öppettider. De flesta av de tillfrågade 
företagen använde sig av både en interaktiv och envägskommunikation för att ha kontakt med 
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sina kunder. Detta kan ses som att företagen är intresserade av att hålla kontakten med sina 
kunder för att skapa en bra kundrelation. Interaktiv kommunikation mellan företag och kund 
gör så att kunden känner sig mer delaktig i kundprocessen vilket leder till att företagen blir 
mer framgångsrika i sina kundrelationer.  
 
Majoriteten av företagen hade inte tagit reda på hur deras kunder ville hålla kontakten med 
dem. De företag som hade tagit reda på vilket sätt kunderna ville upprätthålla kontakt med 
dem bemötte dessa önskemål väl. Det är väldigt viktigt att företagen tar reda på hur deras 
kunder vill hålla kontakten med dem för att kunna tillfredsställa dessa behov.   
 
Som nämnts i teorin är det mer kostnadseffektivt att behålla befintliga kunder än att 
införskaffa sig nya eller att få tillbaka gamla kunder vilket är en defensiv kundstrategi som 
leder till kundtillfredsställelse och lojalitet. Det framgår i enkätresultaten att företagen 
prioriterar de befintliga kunderna och därefter införskaffandet av nya kunder. Företagen 
lägger minst vikt på att få tillbaka sina gamla kunder. De flesta av de tillfrågade företagen 
jobbar hela tiden mot att underhålla och förbättra sina kundrelationer.  
 

5.2 Slutsats 
 
Utifrån analysen kan vi se att de flesta företagen bara är i början av en CRM-kampanj. Vi kan 
tydligt se att företagen inte följer en av CRM:s största punkter, segmentering. Eftersom 
segmentering är en väldigt viktig del av CRM anser vi att om företagen börjar segmentera 
sina kunder kan de bli mer framgångsrika inom kundrelationer. De företag som segmenterar 
sina kunder är de som använder sig av kunddatabaser vilket gör det lättare för dem att hålla 
reda på sina kunder och deras behov. Detta kan tyda på att de har kommit längre inom CRM 
än de som inte använder sig av kunddatabaser för att segmentera sina kunder. Det är konstigt 
att så många företag använder sig av kunddatabaser men att det är en väldigt liten del av dessa 
företag som segmenterar sina kunder. Vi tycker att det är synd att de inte har upptäckt att man 
kan segmentera med kunddatabaser. Resterande företag som håller reda på sina kunder i 
huvudet måste jobba mycket mer på att förbättra sitt sätt att hålla reda på kunderna för att 
kunna ha en fungerande CRM- kampanj.  
 
När det kommer till kundbehoven ansåg företagen att de tillfredsställde dessa till stor del 
vilket vi tycker är konstigt med tanke på att så stor procent av företagen inte ägnar sig över 
huvud taget åt att segmentera sina kunder. Vi tror att detta kan bero på att Ronneby är en 
väldigt liten stad där företagarna känner sina kunder mer personligt, till skillnad från 
företagen i storstäder, och vet vad dessa efterfrågar utan att segmentera. Vid tillämpning av 
strategier för att få kundlojalitet och kundbevarande har företagen kommit väldigt långt, men 
det är fortfarande en del av företagen som kan komma längre. Det är väldigt bra att alla 
företag tänker på att ha en relation till sina kunder där båda känner att de vinner på ett 
samarbete. Men dock måste vi ta i beaktning när vi drar denna slutsats att frågan kan vara lite 
missvisande då företagen kanske inte skulle erkänna att bara de vinner på ett samarbete om så 
vore fallet. Företagen har förstått att det är mer kostnadseffektivt att sträva mot att behålla 
befintliga kunder än att skapa nya kundrelationer. Dessa företag har också någon som hela 
tiden jobbar med att underhålla och förbättra kundrelationerna, vilket är en väldigt bra faktor 
inom CRM.  
 
Det är bra att en stor del av företagen har en interaktiv kommunikation med sina kunder. 
Detta leder till att kunden känner sig delaktig i det förhållande denne har med företaget och 
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visar att det finns en tanke om CRM. I och med att majoriteten av företagen inte hade tagit 
reda på hur kunderna vill hålla kontakten med dem anser vi att den delen av CRM inte 
tillämpas i dessa företag. De företag som visste hur kunderna ville hålla kontakten med dem 
ansåg att de bemötte kundernas önskemål exceptionellt.  
 
Branscher som bank, bil och transport, vård samt grossister har kommit väldigt långt inom 
CRM, dock är det endast en liten del av företagen i Ronneby. Förutom att segmentera sina 
kunder i stor utsträckning och väldigt länge med hjälp av kunddatabaser är de måna om att ta 
reda på kundernas behov för att kunna tillfredsställa dessa. Dessa företag har någon som hela 
tiden jobbar med att samla in aktuell information om kunderna så att informationen hela tiden 
förblir aktuell. Vad gäller kundlojalitet och kundbevarande hade alla företag, i ovan nämnda 
branscher, någon strategi för att kunna uppnå dessa. De flesta företagen hade tagit reda på hur 
kunderna ville hålla kontakt med dem och bemötte kundernas önskemål om detta.  
 
Majoriteten av företagen är precis i början av CRM. Vi tror att dessa företag med väldigt 
enkla medel kan utveckla tillämpning av CRM mer. Genom att titta på 12-stegs figuren kan 
företagen implementera CRM lättare. Vidare måste företagen börja segmentera sina kunder 
för att lättare kunna identifiera olika kundgrupper och deras behov. Företagen kan med hjälp 
av en kunddatabas hålla reda på sina kunder mer effektivt, dock är nackdelen att förutom att 
det är en dyr och tidskrävande process att införskaffa och köra internt, så är det även dyrt att 
köra den externt. Emellertid finns det ett till problem med kunddatabaserna då företagen oftast 
måste ha flera olika databaser som stödjer olika funktioner eftersom de inte enbart kan ha en 
databas som stödjer de processer som lagrar och behandlar data från tillgängliga källor, 
system och organisatoriska enheter. Genom att identifiera kundgrupper och dess behov kan 
företagen lättare se vilka kundgrupper som efterfrågar specifika produkter och tjänster och 
tillfredsställa dessa. Det är vidare viktigt att någon i dessa företag kontinuerligt jobbar med att 
samla in utförlig och aktuell information om kunderna för att hela tiden ha uppdaterad data. 
Om företagen lägger ner mer vikt på dessa råd kan de komma mycket längre inom CRM.  
 

5.2.1 Efterforskning 
  

Det hade varit intressant att göra en liknande undersökning i en större stad för att se på vilket 
sätt resultatet skiljer sig. Om vi hade haft mer än 10 veckors tid hade vi själva kunnat göra 
denna jämförelse för att få en bredare bild av CRM.  
 
För att komma djupare in på detta ämne hade det varit intressant att intervjua företagen och 
kunderna för att få en större inblick i hur företagen tillämpar CRM. Vidare är det intressant att 
observera företagen utefter kundernas perspektiv genom att låtsas vara kund och se hur 
företagen behandlar kunderna.  

5.2.2 Eftertankar 
 
Nu i efterhand anser vi att vi borde ha läst fler vetenskapliga artiklar om CRM för att hitta 
tidigare forskningar inom ämnet för att kunna fylla ut eventuella kunskapsluckor. Vi borde 
även ha tagit kontakt med forskare inom ämnet för att få en större inblick inom området i 
CRM, men även för att höra deras åsikter om vad som behöver undersökas och på vilket sätt.  
 
Om vi hade gjort intervjuer på ett antal företag istället för enkätundersökningar hade vi 
antagligen fått en djupare inblick i hur företagen jobbar med CRM. Resultatet kanske hade 
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blivit mer detaljerat och möjligtvis också mer korrekt. Det är inte säkert att resultatet hade 
blivit bättre med intervjuer, dessa tankar är endast spekulationer från vår sida. 
 
Ett annat sätt att undersöka detta på är om man hade tittat på ett eller två företag, så kallade 
fallföretag, och gjort djupintervjuer med olika anställda som jobbar med kundkontakter och 
företagets kunder. Vi hade då även kunnat göra observationer för att samla in fakta från olika 
håll.  
  
Eftersom vi enbart har tillfrågat företagen har vi bara fått fram deras syn på kundrelationer. Vi 
tycker att det hade varit bra att ta kontakt med företagens kunder för att även få deras bild av 
hur företaget tillämpar CRM. På detta sätt hade vi fått två synsätt på hur företagen tar hand 
om sina kunder och ett mer korrekt resultat.  
 
Om vi hade frågat fler företag, t ex 100 stycken, hade vi haft mer material att jobba med och 
därmed kanske fått en mer korrekt bild av undersökningsområdet. Dessa företag hade 
eventuellt kunnat representera resten av företagen bättre än endast de 30 vi tillfrågade.  
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Bilaga 1 
Vi är två studenter på Blekinge Tekniska Högskola som skriver C-uppsats i 
marknadsföring. Syftet med denna uppsats är att ta reda på i hur stor utsträckning 
företagen i Ronneby tillämpar CRM (Customer Relationship Management), även kallat 
kundrelationer. Vi kommer att behandla materialet helt anonymt.  
 
 
Bransch:…………………................ 
 
Startår:……………………………... 

 
Ungefärlig omsättning: ………….... 
 
Antal anställda i företaget: …........... 

 
 
1. Vilka är era kunder? 
 

 Privatpersoner 

 Företag 

 Leverantörer 

 Annat……………………………………………………………………………… 

 
2. Delar ni upp era kunder i olika kundgrupper? 

 
 Ja (Gå till fråga 3)    

 Nej (Gå till fråga 5) 

 
3. Hur länge har ni delat upp era kunder i olika kundgrupper? 

 
 Mindre än 1 år 

 Mellan 1 och 2 år 

 Mellan 2 till 5 år 

 5 till 10 år 

 Mer än 10 år 

 
4. I vilken utsträckning delas era kunder upp? 
 

 Väldigt mycket 

 Mycket 

 Vet Ej 

 Lite 



5. I vilken utsträckning har ni tagit reda på vad era kunders behov är? 
 

 Väldigt mycket (Gå till fråga 6) 

 Mycket (Gå till fråga 6) 

 Vet Ej (Gå till fråga 6) 

 Lite (Gå till fråga 6) 

 Inte alls (Gå till fråga 7) 

 
6. Till hur stor del tillfredsställer ni dessa behov? 
 

 Väldigt mycket 

 Mycket 

 Vet Ej 

 Lite 

 Inte alls 

 
7. Har ni identifierade kundgrupper med specifika behov? 

 
 Ja (Gå till fråga 8) 

 Nej (Gå till fråga 9) 

 
8. Till hur stor del tillfredsställer ni dessa genom att erbjuda specifika produkter och tjänster 

till era kundgrupper? 
 
 Väldigt mycket 

 Mycket 

 Vet Ej 

 Lite 

 Inte alls 

 
9. Hur håller ni reda på era kunder och dess aktivitet? 

(Välj ett eller flera alternativ) 
 
 Kunddatabas 

 Arkivering (Papper i mappar)  

 Håller alla i huvudet 

 Annat:…………………………………………………………… 

 



10. Hur kontinuerligt jobbar ni med att samla in och spara information om era kunder? 

 
 Väldigt ofta 

 Ofta 

 Vet Ej 

 Sällan 

 Aldrig 

 
11. Hur utförlig, aktuell och samlad är informationen om era kunder? 
 

 Väldigt utförlig, aktuell och samlad 

 Utförlig, aktuell och samlad 

 Vet Ej 

 Lite utförlig, aktuell och samlad 

 Inte alls utförlig, aktuell och samlad 

 
12. Till hur stor del tillämpar ni unika strategier för att få kundlojalitet och kundbevarande? 

 
 Väldigt mycket 

 Mycket 

 Vet Ej 

 Lite 

 Inte alls 

 
13. Har ni en relation till era kunder där båda vinner på samarbetet? 

 
 Ja  

 Nej, det är bara vi som vinner på det 

 Nej, det är bara kunden som vinner på det 

 Nej, vi använder oss av en annan typ av relation. Vilken?................................... 

 
14. Hur ofta har ni kontakt med era kunder? 

 
 Väldigt ofta 

 Ofta 

 Vet Ej 

 Sällan 

 Aldrig



15. Hur ser kontakten med era kunder ut? 
 
 Interaktiv 

 Envägskommunikation 

 Båda 

 Annat:……………………………………………………………………… 

 
 

16. Har ni tagit reda på hur era kunder vill hålla kontakten med er? 
 
 Ja (Gå till fråga 18) 

 Nej (Gå till fråga 19) 

 
17. Bemöter ni kundernas önskemål angående hur de vill hålla kontakten med er? 
 

 Ja 

 Nej 

 

18. Har ni en kundstrategi? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ)  
 
 Ja, för att behålla befintliga kunder 

 Ja, för att få tillbaka gamla kunder  

 Ja, för att få nya kunder 

 Nej 

 
19. Har ni någon som hela tiden jobbar med att underhålla och förbättra era kundrelationer? 

 
 Ja 

 Nej 

 

Tack för er medverkan! 
 



Bilaga 2 
 
Ordlista 
 
Call center: En specialiserad enhet där de anställda har som uppgift att via telefon hjälpa  

kunder som behöver hjälp. 
 

Decision support: En process som används då man vill binda slutsatser till handlig och 
handlingar till en spårningsmekanism för att kunna utvärdera och anpassa 
beslutsprocesser.  

 
Cross-selling: Exempelvis att den som har en pensionsförsäkring på ett försäkringsbolag 

  också erbjuds andra försäkringar så som villa och bilförsäkring. 
 
Data-mining: En metod för att ta fram okända mönster och samband ur stora datamängder för  
  att skapa kundfördelar. 
 
Data-warehousing: En process som söker, lagrar, behandlar och integrerar data från alla  
 tillgängliga källor, system och organisatoriska enheter. En mera  

avancerad form av databaser som ofta kompletteras av mini-varianter så 
kallade data-marts (datamarknader). 

 
Up-celling: Exempel på detta kan vara när en konsument utökar sin nuvarande  
                   pensionsförsäkring med ett större sparande per år och därmed högre framtida   
                   pension eller tecknar en mer avancerad försäkring.  
 
Win-win-relation:  En relation mellan företag och kund där båda vinner på ett samarbete.  
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