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Problem: Denna undersökning handlar om hur användandet av CRM-system 

(Customer Relationship Management) påverkar företag och dess 
kundrelationer. Forskningen om detta visar att CRM-system kan ge stora 
fördelar för både kunderna, företaget och relationerna där emellan. Men 
det finns många delar som påverkar hur mycket ett CRM-system 
förändrar relationerna mellan företag och deras kunder. Resultatet från 
denna undersökning kan vara av intresse för företag som går i tankarna att 
skaffa ett CRM-system eller förnya det som dem redan har. Vilket leder 
fram till vår problemfråga: Hur påverkar CRM-system företag och dess 
kundrelationer?  

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ett CRM-system 
påverkar företag och dess kundrelationer. 

Teori & Metod: Undersökningen baseras på en teoriram som ger en inblick i vad 
relationer är och vilken betydelse kundrelationer har för företag, även 
behandlas CRM-system och dess effekter på företag. Den insamlade 
teorin utmynnar i en undersökningsmodell som utgår ifrån ett CRM-
system och visar hur det enligt teoriramen kan påverka ett företag och 
dess kundrelationer. Denna modell används som grund för insamlandet av 
vårt empiriska underlag 

Tillvägagångssätt: Studien inleddes med litteraturstudier som sedan resulterade i en 
undersökningsmodell. Det utfördes sex intervjuer på fyra företag som 
använder sig av CRM-system. Därefter utfördes med hjälp av 
undersökningsmodellen en analysering av intervjusvaren och en 
sammanställning av resultat och slutsatser. 

Resultat:  I uppsatsen konstateras det att de undersökta företagen inte använder 
CRM-systemens fulla potential. Utan att en centraliserad databas är en av 
de viktigaste komponenterna i CRM-system i företags arbete mot bättre 
kundrelationer. Undersökning utmynnar i en lista över de faktorer vi anser 
vara av vikt för ett företag som vill veta hur ett CRM-system kan påverka 
företag och dess kundrelationer. Om ett företag använder sitt CRM-
system på rätt sätt kan de både få bättre kundservice, individualiserade 
tjänster, förbättrad informationshantering och ökad kundlojalitet vilka 
samtliga bidrar till bättre kundrelationer och ger företag 
konkurrensfördelar 
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Problem: This research is about how the usage of a CRM-system (Customer 

Relationship Management) affects companies and its customer relations. 
Other researches show that CRM-systems can give big advantages for 
both the customers, companies and the relations in-between. But there are 
many issues that affect how much a CRM-system change the relations 
between companies and its customers. The result from this research could 
be of interest for a company which is thinking about implementing a 
CRM-system or improve one they already use. Which leads us to our 
research question: How does CRM-system affect companies and their 
customer relations? 

Purpose:  The purpose of this thesis is to describe and analyze how a CRM-system 
affects companies and their customer relations. 

Theory &:  The research is based on a theory framework that gives an insight into   
Method:  what relations are and of what significance customer relations have for a 

company, also CRM-systems is discussed and their effects on companies. 
The collected theory concludes with a research model that begins with a 
CRM-system and shows how it according to the theory framework could 
affect a company and its customer relations. This model is used as the 
foundation in the collection of the empirical information.  

Procedure: The study began with a literature study that resulted in a research model. 
We performed six interviews at four companies that use CRM-systems. 
Then with help from the research model we analyzed the answers from 
the interview and created the result and conclusions. 

Result:  In the thesis it’s established that the examined companies don’t use the 
CRM-systems full potential. A centralized database is one of the most 
important CRM-system components in a company’s strive for better 
customer relations. The research concludes with a list of the factors we 
consider being of weight for a company that wants to know how a CRM-
system could affect companies and their customer relations. If a company 
use its CRM-system in the right way they can get both better customer 
service, individualized services, improved information management and 
increased customer loyalty which all contributes to better customer 
relations and gives companies competitive advantages. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel behandlas uppsatsens bakgrund, problemdiskussion och syfte, 
avslutningsvis anges uppsatsens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Under 1850-talet gick det att sälja nästan allt som gjordes, det var säljarens marknad och 
fokus låg på produktion. I början av 1900 talet började konkurrensen bland företag öka och på 
så sätt började kunderna få mera köpkraft. Detta ledde till att företag var tvungna att skapa 
anledningar till att kunden skulle köpa deras produkter. Vid 1950 talet började företag inse att 
de istället för att försöka övertala kunderna att köpa vad de än producerade så måste de göra 
produkter som kunderna ville ha. (Bose, 2002) Det var inte alls länge sedan företag tyckte att 
kundrelationer inte hade någon större vikt för deras framgång. Det kunde även hända att 
kunderna inte kom tillbaka igen då det inte var ovanligt att företag ignorerade kunder. 
(Nguyen m fl. 2007) 
Idag däremot har företag tillgång till system som hjälper dem att hitta och hålla reda på 
kundernas interaktioner med företaget och hjälper de anställda att lätt få fram den information 
som de behöver om kunden, för att snabbt kunna hjälpa kunden på bästa sätt. Ett sådant 
system kallas för CRM-system (Customer Relationship Management). (Ibid.) Ett väldesignat 
CRM-system kan ge fördelar till både företaget och dess kunder (Beekman & Michael, 2006). 
Om ett företag använder sitt CRM-system på rätt sätt kan det förbättra deras chanser att 
behålla kunder och på så sätt ge en strategisk fördel gentemot konkurrenterna (Nguyen m fl. 
2007). 
Under årens lopp har IT blivit mera nära sammankopplat med företagsverksamheten och dess 
strategi. Förut var IT något som bara var trevligt att ha för ett företag, men eftersom många 
företag nu är beroende av IT så har IT gått från att vara värdeskapande till att vara livsviktig 
för företag. (Applegate m fl. 2007) Under de senaste årtiondena med den snabba 
teknikutvecklingen har marknader blivit mera konkurrensinriktad. För att företag ska kunna 
överleva måste de vara bättre än sina konkurrenter. (Nguyen m fl. 2007) IT kan vara ett 
kraftfullt konkurrensmedel för ett företag (Falk & Olve, 1996 ). Genom att använda ett CRM-
system kan ett företag minska avståndet mellan sig och kunderna, öka kundlojaliteten och ge 
bättre kundservice. CRM-system kan vara ett sätt för företag att maximera sina möjligheter att 
interagera med sina kunder vilket ökar både kvaliteten och snabbar på företagets gensvar till 
kunderna. (Nguyen m fl. 2007) Många företag anser nu att kundservice är deras viktigaste del 
i sitt mål för att uppnå framgång. Kundservice är för de flesta organisationer en av 
nyckeldelarna i deras konkurrenskraft, där företag kämpar för kunder genom att erbjuda 
överlägsen kundservice. (Watson, 2006) 

1.2 Problematisering 
IT har länge varit känt för att radikalt kunna göra om affärsprocesser så att ett företags 
kapacitet förbättras. Till exempel kan IT ändra på företags arbetssätt och bidra till nya sätt att 
länka samman företag med kunder och leverantörer. Vidare kan ett företag genom ett effektivt 
teknikanvändande optimera kundinteraktionerna och på så sätt göra en helomvändning i sina 
kundrelationer. (Chen & Popvich, 2003) 
Den forskning som vi har tagit del av om CRM-system visar på att dessa system kan ge stora 
fördelar för både kund, företag och relationen där emellan. Men det finns många problem på 
vägen fram till detta scenario och det finns mycket som företag måste ta i beaktande för att 
CRM-system ska leda till förbättrade relationer mellan dem och sina kunder. Vilket innebär 



 

2 

 

att det inte är alla företag som får all denna relationspåverkan som forskningen beskriver. Vi 
ville därför undersöka hur CRM-system i praktiken påverkar företag och dess kundrelationer. 
Genom att intervjua fyra företag som använder sig av CRM-system ville vi skapa en mera 
generell bild över detta område. Detta kan vara intressant för företag som går i tankarna att 
skaffa ett CRM-system eller förnya det som de redan har.  Därför blev problemfrågan till 
denna undersökning: 
Hur påverkar CRM-system företag och dess kundrelationer? 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ett CRM-system påverkar företag och 
dess kundrelationer. 

1.4 Avgränsning 
Denna uppsats riktar in sig på kundrelationer ur ett företagsperspektiv, vi behandlar inte 
kundernas syn och uppfattning av relationerna. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som valts att tillämpas och även ges förklaringar till 
varför just detta tillvägagångssätt valts. 

2.1 Val av metod 
De metoder för insamling av data vi valde mellan var besöksintervjuer, telefonintervjuer och 
enkäter. Vi beslutade oss för att besöksintervjuer är den bäst lämpade undersökningsmetoden 
för att besvara uppsatsens syfte. Eftersom dessa går ganska fort att genomföra, de är lättare att 
ställa följdfrågor på och intervjuaren får en bättre uppfattning om den intervjuade i och med 
att denne kan se den intervjuades kroppsspråk. Detta ansåg vi passade bra som 
undersökningsmetod eftersom vi inte hade tillgång till så många företag och eftersom 
uppsatsen hade en begränsad tidsperiod. Nackdelen med denna metod kan vara att den 
intervjuade påverkas av intervjuaren, men denna risk försökte vi minimera genom att ha 
noggrant genomtänkta frågor och även genom att skicka frågorna till intervjupersonen innan 
intervjun så denne själv kunde tänka igenom svaren. En annan nackdel som vi märkte var att 
det är svårt att få intervjutider, många tycker att de inte har tid att ta emot besök. I och med 
detta beslöt vi oss för att genomföra telefonintervjuer med dem som hellre ville detta och även 
till de företag som vi hade följdfrågor till. Dessa går oftast snabbare än besöksintervjuer och 
kan bättre anpassas efter lediga stunder när den intervjuade har lite tid över. Nackdelar kan 
vara att intervjuaren inte får lika utförliga svar på svårare frågor och att det inte blir samma 
personliga kontakt. En annan nackdel kan vara att intervjuaren inte ser den intervjuades 
kroppsspråk som kan ge en viss information om hur pass väl insatt personen är i den ställda 
frågans ämne, t.ex. genom personens ansiktsuttryck. Vi försökte även här underlätta för de 
intervjuade genom att skicka ut frågorna i förväg till dem. På detta sätt kunde de tänka igenom 
svaren och inte påverkas lika mycket av intervjuaren och även minimerades tidsåtgången vid 
intervjuerna. Vi uteslöt att använda oss av enkätundersökningar, dels för att det kan ta lång tid 
att samla in och hantera all data, det är svårt att veta vem som egentligen svarar på enkäten 
och det blir osäkert med hur mycket data som i slutändan kommer att komma in. Detta 
avsnittets resonemang styrks även av Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). 

2.1.1 Val av företag 
I och med att det är svårt och kräver mycket tid att hitta företag som är villiga att intervjuas så 
blev det att vi valde de företag som vi hade tillgång till och på så sätt formulerade vi vårt 
problem och syfte efter detta. Vilket även Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) menar på är 
ett vanligt tillvägagångssätt. Urvalen av företagen gick till på så sett att vi ringde upp företag 
som vi trodde använde sig av CRM-system. Vi presenterade oss och berättade vilket ärende vi 
hade, därefter blev vi omkopplade till en person som personen vi pratade med trodde var bäst 
lämpad att besvara våra frågor. Ofta blev vi omkopplade ett antal gånger innan vi kom fram 
till rätt person. Ibland visade det sig att de inte använde sig av CRM-system eller att de inte 
hade tid till att ställa upp på intervjuer och då tackade vi för deras tid och ringde istället upp 
ett annat företag. Efter ett antal försök fick vi tillslut tag på fyra företag som ställde upp på 
intervjuer. Dessa företag var Acando, Sogeti Sverige AB, Uniflex och Bombardier.  
De kraven vi hade i sökandet efter företag var att de skulle använda sig av ett CRM-system 
och att de befann sig inom ett rimligt avstånd från Västerås. De företag vi till slut valde ut 
passade in på så sätt att två av dem befann sig i Västerås och den tredje i Eskilstuna. När vi 
kontaktade Acando i Västerås visade det sig att de personer som hade den kunskap vi var ute 
efter befann sig i Malmö, vilket gjorde att vi istället för besöksintervjuer valde att genomföra 
två telefonintervjuer. Vi valde detta då vi annars hade svårt att få tag på närliggande företag 
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som ville ställa upp på besöksintervjuer inom denna tidsperiod. Dessa företag passade även in 
på uppsatsens syfte då de använde sig av CRM-system. 
Nedan presenteras de intervjuer vi har genomfört: 

Acando: Två telefonintervjuer, en med affärsområdeschefen Mattias Englund och en med 
arbetskonsulten Kerstin Hellmanson. 

Sogeti: En besöksintervju med platschefen Jonas Rosenqvist och en telefonintervju med 
regionchefen Thomas Moberg. 

Uniflex: En besöksintervju med affärsområdeschefen Ann-Sofie Larsson. Hon kunde inte 
svara på alla frågor om själva implementeringen av CRM-systemet, om vilka förberedelser de 
gjorde, om det uppstod problem och om de skulle göra någonting annorlunda om de gjorde 
om den idag. Hon erbjöd sig att ta reda på detta men tyvärr fick vi aldrig dessa svar. Men 
dessa frågor var enbart med för att ge en viss insyn på hur de hanterade implementeringen, de 
berör egentligen inte undersökningens syfte. Så vi fick svar på de mest avgörande frågorna 
som vi använder i analys och slutsatser, därför har inte detta påverkat resultatet. 
Bombardier: En besöksintervju med försäljningschefen Anders Bålström. 

2.2 Datainsamling 
Det finns två olika slags typer av information som kan användas vid empirisk forskning, 
primär- och sekundärdata. Primärdata är sådana data som samlas in för första gången och 
sekundärdata är redan insamlad data. (Dahmström, 2005) 

De primärdata som vi använt oss av kommer från undersökningens intervjuer. De 
sekundärdata som vi använt oss av kommer i första hand från litteratur och vetenskapliga 
artiklar. De sökverktyg som använts för insamlingen av sekundärdata är de databaser som 
Mälardalens Högskola tillhandahåller. När vi sökt vetenskapliga artiklar har vi bland annat 
använt databaserna ABI/Inform och Elin, de ord vi använt vid sökningen är t.ex. CRM, CRM-
systems, marketing, customer relations, relationship och customer relationship. Den litteratur 
vi använt oss av har vi antingen ägt själva eller lånat på Mälardalens Högskolas bibliotek. 

2.3 Vetenskapligt värde 
Enligt Bryman (2002) finns det två sorters forskningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ. Den 
kvantitativa strategin betonar kvantifiering av insamling och analys av data, med den så läggs 
tyngden på att pröva teorin. I kvantitativa studier är forskare inte involverade i 
undersökningspersonerna och det kan även vara så att forskarna inte ens träffar deltagarna. 
Kvantitativa forskare vill inte skapa någon relation med deltagarna på grund av att de inte vill 
riskera att deras objektivitet ska påverkas. Den kvalitativa strategin däremot lägger sin vikt på 
ord och inte kvantifiering under insamlingen och analysen av data och lägger även vikt på 
generering av teorier. Med denna strategi är det deltagarnas perspektiv som anses vara 
värdefullt. Här eftersträvas en nära relation till deltagarna för att kunna uppfatta världen på 
samma sätt som deltagarna gör. (Ibid.) 

I vår uppsats ville vi ta reda på hur CRM-system påverkar företag och dess kundrelationer ur 
ett företagsperspektiv. Därför ansåg vi att det var till vår fördel om vi skapade en viss relation 
med företagen vi skulle intervjua, för att vi då lättare skulle kunna sätta oss in i deras 
situation. Vi ansåg att riskerna för att vår objektivitet skulle påverkas övervägdes av 
fördelarna med att på ett personligare plan kunna diskutera med de intervjuade. Baserat på 
detta valde vi att tillämpa den kvalitativa strategin. 
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När en kvalitativ undersökning ska utföras så säger en del forskare att trovärdighet och äkthet 
är bättre alternativ till det som reliabilitet och validitet står för (Bryman, 2002). Enligt Lincoln 
& Cuba i Bryman (2002) innehåller trovärdighet fyra tillförlitlighetskriterier. Tillförlitlighet 
motsvaras av intern validitet, alltså hur sannolik eller trolig resultaten är. Överförbarhet 
motsvaras av extern validitet, alltså om resultaten kan tillämpas i andra sammanhang. 
Pålitlighet kan man säga liknar reliabilitet, alltså om de går att få liknande resultat vid ett 
annat tillfälle. Konfirmering motsvaras av objektivitet, alltså om forskaren har haft kontroll 
över sina egna värderingar så att de inte har påverkat undersökningen på något väsentligt sätt. 
(Ibid.) 

Vi har i undersökningen strävat efter att hålla en så hög trovärdighet som möjligt. Detta 
genom att noggrant överföra det som sagts i intervjuerna till vårt arbete, genom att både ha 
tillgång till noggranna anteckningar och intervjuinspelningar för att se till att vi inte av 
misstag skulle skriva felaktig information som tagits från vårt minne. Vi har så noga som 
möjligt försökt att redovisa hur vi i vår undersökning har gått tillväga för att andra ska kunna 
följa och även göra liknande undersökningar och då få liknande resultat. För att inte riskera att 
vi skulle lägga in våra egna värderingar vid intervjutillfällena skapade vi en intervjumall som 
vi följde och den skickades även till respondenterna. Vi anser att en intervjumall är ett bra 
hjälpmedel vid intervjuer eftersom intervjuaren då har koll på vilka frågor som behandlats. På 
så sett blir det en mera strukturerad intervju där risken för att frågor ska glömmas bort 
minimeras. För att säkerställa reliabiliteten på de primärdata som har samlats in har vi 
utformat intervjumallen efter de riktlinjer som Eriksson & Wiedersheim (2001) har formulerat 
över hur en lyckad intervju bör gå till. Detta för att svaren skulle vara så reliabla som möjligt. 
Några av de riktlinjer som Eriksson & Wiedersheim (2001) tar upp är följande, att klargöra 
för respondenten vad studiens syfte är och att aldrig börja med de kontroversiella frågorna, 
utan helst med enklare faktafrågor då intervjun annars riskerar att bli låst vid detta läge. Det är 
också viktigt att frågorna är strukturerade så att ledande frågor minimeras eller undviks helt. 
(Ibid.) Vi har också valt att skicka frågeformuläret till respondenten en tid innan själva 
intervjutillfället, eftersom respondenten då kan förbereda sig och detta bör verka för mera 
korrekta svar. Vi har även valt att spela in hela intervjun för att kunna sammanställa denna vid 
ett senare tillfälle och skicka tillbaka den sammanställda informationen till respondenten för 
godkännande, detta för att stärka reliabiliteten ytterligare. 

Lincoln & Cuba i Bryman (2002) ger fem olika kriterier för äkthet. En rättvis bild avser om 
forskaren har lyckats återspegla de åsikter och uppfattningar som deltagarna förmedlat. 
Ontologisk autenticitet avser att bidra till att öka deltagarnas förståelse av sin sociala miljö. 
Pedagogisk autenticitet avser att hjälpa deltagarna att bättre se andras perspektiv i sin miljö. 
Med katalytisk autenticitet visas det hur undersökningen bidragit till att de medverkande kan 
förändra sin situation. Det sista kriteriet är taktisk autenticitet vilket visar hur undersökningen 
bidragit till att deltagarna lättare kan vidta de åtgärder som krävs. (Ibid.) 
Vi har i vår undersökning försökt att återspegla så exakt som möjligt vad deltagarna har sagt. 
Dels genom att vi tagit noggranna anteckningar och dels genom att vi spelade in dem och 
även ringde de intervjuade vid de tillfällen vi var osäkra på om vi uppfattat saker och ting rätt 
när empirin sammanställdes. De intervjuade ville att vi skulle skicka arbetet till dem när det 
var färdigställt vilket ytterligare stärker att det blir en korrekt återspegling. Genom att de tar 
del av arbetet kan de öka förståelsen för sitt företag och sina kunder och för hur saker och ting 
uppfattas av andra. De kan även få upp ögonen för eventuella problem som de skulle kunna 
titta närmare på, vi kommer även att skriva förslag på saker som vi tycker de borde titta 
närmare på om vi skulle finna något sådant.  Men sedan om vårt arbete kommer att leda till 
någon förändring hos deltagarna kan inte vi uttala oss om då detta inte ingår i arbetets syfte. 
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Då vi har läst flera kurser som behandlar just CRM och relationer så har vi haft tillgång till 
gammal kurslitteratur. Denna litteratur står som bas för vår teoretiska referensram. Vi har 
även valt att komplettera och bekräfta den insamlade sekundärdata med annan litteratur och 
vetenskapliga artiklar inom ämnet från olika databaser för att få en så reliabel och valid 
teoretisk grund som möjligt. 

På vissa ställen har vi valt att inte göra någon översättning från källor skrivna på engelska, 
detta för att vi inte har hittat lämpliga översättningar och vad gäller vissa definitioner har vi 
ansett att en översättning skulle kunna göra att författarens poäng skulle tappas. Vi har 
minimerat användning av det engelska språket så mycket som möjligt eftersom det är lättare 
för läsaren om ett och samma språk används genom hela uppsatsen. Men vi antar att en viss 
användning av det engelska språket inte ska vara till några besvär för läsaren. 

2.4 Källkritik 
Att använda sig av Internet för att hämta information kan vara ett effektivt sätt att snabbt hitta 
användbar information, men det gäller att kunna avgöra vilken information som är pålitlig 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Vi har därför begränsat användandet av Internet till 
sökning av artiklar och böcker på Mälardalens högskolas biblioteks hemsida som vi anser 
vara pålitlig. Vi har även använt oss av företagens hemsidor och då har vi tagit i beaktande att 
dessa möjligen inte är objektiva i sin beskrivning av sig själva, vi har därför enbart använt 
dessa till bakgrundsinformation i vår presentation av företagen. Vi har även använt en till 
hemsida, www.isofakta.se, men då enbart för att definiera ett ord som nämndes i en av 
intervjuerna, och detta för att läsaren lättare ska förstå. 

I och med att vi enbart kunnat genomföra två intervjuer per företag och endast en intervju på 
Uniflex och Bombardier så har vi antagit att dessa personer kan lika mycket om 
kundrelationer som om CRM-systemet. Men detta kan skilja sig från person till person, några 
kan mer om IT delen och andra mer om relationsdelen. Det optimala hade varit att intervjua 
flera personer på företagen och då fått en djupare insyn från de personer som kan mest om sin 
sak. Men detta var inte genomförbart dels för att tiden var för knapp och dels för att företagen 
vi använde inte ville erbjuda flera intervjutillfällen. 
Att de fyra utvalda företagen inte har samma inriktning anser vi inte har haft någon direkt 
påverkan på intervjusvaren. Detta eftersom valet av företagen blev slumpartat och att vi inte 
riktade in oss på en specifik bransch, då kravet vi hade enbart var att de skulle använda sig av 
CRM-system. Men eftersom det blev så att företagen inte hade samma inriktning så borde 
detta kunna ge en bredare bild än om det bara var en och samma inriktning. Däremot skulle 
det ge en mera djupare insyn om det enbart var en företagsinriktning. Men detta var inget som 
vi ansåg behövdes för att uppfylla uppsatsens syfte. Vi anser heller inte att intervjusvaren har 
påverkats av att de intervjuade inte hade samma roller på företaget. Detta eftersom företagen 
själva fick utse de personer som de ansåg vara bäst lämpade att svara på våra frågor. Och om 
den personen inte kunde svara på alla frågorna så fick vi komplettera med en annan person 
som var bättre lämpad att svara på dessa frågor. Det kan skilja sig mellan olika företag vilken 
kunskap en viss person innehar och därför tycker vi att det bästa var att inte rikta in sig på en 
viss roll som vi skulle intervjua utan istället utgå ifrån deras kunskap.  

På grund av att relationsmarknadsföring och CRM är två breda områden har vi avgränsat oss 
till vissa begrepp som har, enligt oss, varit mest förekommande i den litteratur vi har läst. 
Dessa begrepp har använts som grund till vår analys som sedan har lett till vår slutsats. Detta 
skulle kunna påverka andras arbeten med liknade syfte då valet av begrepp kan påverka 
slutresultatet. 
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Under vår undersökning har vi kommit fram till att majoriteten av företagen inte använder alla 
de komponenter ett CRM-system kan erbjuda. Detta tror vi kan ha påverkat svaren företagen 
har gett på vissa frågor då det har kommit fram under intervjuerna att användandet av CRM-
systemet varierar mellan företagsregionerna. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel skapas en teoriram där den teori och forskning som ligger till grund för 
analysen i uppsatsen presenteras. Kapitlet inleds med att behandla relationsmarknadsföring 
och varför detta perspektiv anses viktigt på vissa marknader. För att senare definierar vad en 
relation är och hur en relationsstrategi bör se ut. Därefter ges en beskrivning och definition 
av CRM. Därefter följer en beskrivning av CRM-system samt hur de kan påverka företag och 
dess kunder. Slutligen utmynnar den teoretiska referensramen i en undersökningsmodell med 
hur teoriramen anser att företag och dess kundrelationer ska påverkas av CRM-system. 

3.1 Relationsmarknadsföring 
Det finns två olika synsätt på hur ett företag kan marknadsföra sig, dessa är transaktions- och 
relationsperspektivet.  Transaktionsperspektivets mål med sin marknadsföring är att skaffa sig 
så många köp och utbyten som möjligt. Kunden kan ses som en motståndare som ska 
övervinnas. När denna kund har övervunnits uppstår en transaktion, men det tillsätts inga 
större medel för att främja den befintliga kundrelationen. De centrala faktorer inom 
transaktionsmarknadsföring är marknadsmixen och hur ett företag varierar de 4P: na (Produkt, 
Pris, Påverkan och Plats). Detta synsätt passar bra in på marknader som fortfarande är 
växande där kommunikationen mellan företag och kund inte är så krävande. (Grönroos, 2002) 

I takt med att marknader mognar och konkurrensen ökar så har det medfört att företag i större 
utsträckning går från 4P till att använda sig av en relationsmarknadsföring (RM). Om 
marknadsföringens mål bara är att övervinna kunder, på en marknad som beskrevs ovan, så 
ses transaktionsperspektivet som allt för begränsat. Samhället har också förändrat sig, kunder 
har blivit mera marknadsmedvetna då det finns mer lättillgänglig information nu via t.ex. 
Internet där de kan jämföra en produkt, från olika företag, med varandra. Detta har bidragit till 
att det är alltmera viktigt nu att behålla en redan etablerad kundrelation istället för att försöka 
övervinna denna återigen på marknaden. Det är i dessa marknader som ett mera 
relationsinriktat synsätt passar in bäst. (Ibid.) Men det finns fortfarande förespråkare för 
transaktionsmarknadsföring, men att denna typ av marknadsföring måste ändras så att den 
bättre passar in i dagens samhälle (Nunes & Merrihue, 2007). 
Enligt Gummesson (2002) är de viktigaste värderingarna inom RM följande: 

• Marketing management bör ses som marknadsorienterad företagsstyrning 
Med detta menas att försäljning och marknadsföring ska ses som mer än bara en 
specialiserad avdelning utan mer som en funktion som genomsyrar hela företaget. 
Gummesson menar också att alla inom ett företag påverkar kundrelationerna på något 
sätt, oavsett arbetsuppgifter och specialitet, och delar därför in företagets anställda 
som heltids och deltidsmarknadsförare. Mera om heltids och deltidsmarknadsförare 
kommer i ett senare avsnitt. 

• Långsiktigt samarbete och win-win 
Att arbeta utifrån att kunder och leverantörer är en medpartner och inte en motståndare 
som ska övervinnas och att RM består av mera win-win än win-lose relationer, det vill 
säga att båda parter i en relation ska känna sig som en vinnare. Om dessa villkor 
uppfylls så ökar chansen till en långsiktig och bestående relation.  

• Alla parter i en relation har ansvar för det som händer, de måste vara aktiva 

Genom att sätta kunder och relationer i centrum och inte använda 
transaktionsperspektivet kan ett företag bygga upp ett förtroende utifrån nuvarande 
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och tidigare prestationer mellan kunder och säljare. Vilket medför relationskvalitet och 
långvariga relationer. Med ett samarbete mellan kund och företag menas att båda 
parterna ska vara aktiva och pådrivande vilket gagnar utveckling och förändring.  

• Relations- och servicevärderingar, inte byråkratjuridiska värderingar 
RM baseras på värderingar som bygger på goda relationer och service, som t.ex. 
ansvar och att kunder är individer. 

Gummesson (2002) definierar RM som marknadsföring där begrepp som relationer, nätverk 
och interaktion är i centrum medan Grönroos (2002) menar att kunden kan ses som en partner 
i en relation och där upprepade köp utöver den ursprungliga varan sker utifrån goda 
föresättningar till en bestående relation. Genom att identifiera, skapa, vårda och förstärka 
samt, om det är nödvändigt, avsluta en relation med kund så kan båda parters mål med 
relationen uppnås (Ibid.). 

Om ett företag vill dra nytta av ett relationsperspektiv behövs en strategi över hur de ska 
lyckas med detta. Grönroos (2002) beskriver att denna strategi består av sex olika faktorer 
som delas in i två grupper. Den ena gruppen faktorer är strategiska förutsättningar, där 
utgångspunkter för en framgångsrik relationshantering och kundvård bestäms. När de 
strategiska faktorerna är fastställda behövs det en plan över hur strategin ska genomföras, 
detta bestäms genom de taktiska faktorerna. (Ibid.) 

De taktiska faktorerna är information om och hur företaget ska förhålla sig mot kunden. Detta 
kan t.ex. vara att differentiera sig mot olika kunder så att varje kund blir tillfredställd. Även en 
nära relation är att eftersträva där varje kund ses som en individ och behandlas efter just 
dennes behov. För att lyckas med denna direktkontakt behövs lättillgänglig och uppdaterad 
information angående kunden. Om så inte är fallet är risken stor att kunden inte känner sig 
uppskattade hos företaget vilket kan påverka relationen negativt. Genom att bygga upp en 
databas med kundinformation där vem som helst av personalen, som har kontakt med kunden, 
har tillgång till uppdaterad information så minskas risken till att en kund blir missnöjd. Men 
det räcker inte bara med information om kunden, det krävs även att personalen som har 
kontakt med kunden arbetar kundinriktat och utifrån de bestämda mål företaget har med sin 
strategi. (Ibid.) 
De strategiska faktorerna lägger grunden till en god relationshantering. Det gäller för ett 
företag att lära känna sina kunder så att de kan få reda på vilka extra behov en viss produkt 
kan medföra, för att sedan fylla upp dessa med nya produkter eller tjänster och på så sätt få ett 
totalt kontinuerligt tjänsteerbjudande. Grönroos (2002) menar på att det inte räcker med att 
konkurera med kärnprodukten utan att det ska vara hela det totala tjänsteerbjudandet där 
kärnprodukten bara är en del av det hela. (Ibid.) 
Grönroos (2002) menar också på att ett samarbete mellan konkurerande företag är bra och 
kanske nödvändigt för att kunna hantera relationen med kunder. Nyckeln till en effektiv 
relation är gemensamma drivkrafter mellan partners (Applegate m fl. 2007). 

Genom den diskussion som har förts i detta avsnitt har vi beslutat oss för att vår 
undersökning ska utgå ifrån relationsmarknadsföringens perspektiv, då denna ses som den 
mest aktuella på de flesta marknader. 

3.2 Ett företags relation till en kund 
Storbacka och Lehtinens (2000) definierar en kundrelation som: ”En process mellan kund och 
leverantör, som består av möten som omfattar resursbyten mellan leverantörens och kundens 
värdeskapande processer”  
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Gummesson (2002) menar på att en relation uppstår när en interaktion mellan två parter sker. 
Denna relation kallar han för Den klassiska dyaden: Relationen mellan leverantör och kund 
och är marknadsföringens moderrelation. Denna relation består av ett företag och en kund, 
mellan dessa två sker en interaktion, någon form av utbyte, och detta ska mynna ut till att 
båda partnerna ska känna sig som vinnare, se figur 1. (Ibid.) 

 
 

Ett sätt att kontrollera om ett företag har en relation till en kund är att undersöka om kunden 
återkommer för att handla. Om detta har upprepats ett antal gånger kan det ses som att det 
finns en relation mellan företag och kund. Men det finns brister i denna typ av undersökning 
då den påstådda relationen kan bero på t.ex. geografiska avseenden eller marknadspriser. För 
att komma närmare vad en relation är så ska det tas mera hänsyn till vad en kund har för 
inställning till företaget. När en kund känner att de har en koppling till företaget så kan en 
relation med större säkerhet säkerställas, denna koppling kan bara uppkomma genom en 
leverantörs engagemang för att tillfredställa en kund. Det är viktigt att företaget förstår sina 
kunder och att de ständigt visar detta i handling. För att denna relation ska bestå över tid så 
behöver relationen utvecklas. Detta genomförs med ett kontinuerligt samspel och interaktion 
med kunden samt genom att utföra planerade kommunikationsinsatser så som direktreklam 
och andra sätt att byta information. Det är också viktigt att båda parterna känner sig som en 
vinnare (win-win situation), eller åtminstone att de hela tiden känner att de får ut mera än vad 
andra alternativ kan erbjuda. När en kund har en etablerad relation till ett företag kan vissa 
fördelar erhållas så som trygghet, sociala fördelar och särskilda förmåner, vilket i sig ökar 
chansen eller visar på en väl fungerande och långsiktig relation. Men alla kunder vill inte 
utveckla relationer med företag och det gäller här för företagen att ta reda på vad en viss kund 
är ute efter. Detta kan utföras genom undersökningar men också genom att företag visar hur 
en kund kan kontakta dem och uppmana kunder till att ta kontakt med dem vare sig det är för 
att klaga eller för att komma med förslag till förbättringar. De kunder som kontaktar företaget 
är oftast de kunder som vill ha något mera än en passiv relation till företaget. (Grönroos, 
2002) 

Det är viktigt att både företag och kund kan hålla de löften som har avtalats då dessa löften 
skapar förväntningar. Om dessa kan hållas leder det i sin tur till godare förutsättningar för en 
bestående relation. (Gummesson, 2002) 

I boken loyalty.com av Newell (2000) redogörs det för fem punkter som visar hur ett företag 
kan skapa och ta hand om sina kundrelationer, dessa steg kallas för Arbetsstegen i en till en 
relation och är följande: Identifiera kunderna, att märka kunderna så att var och en kan 
identifieras mellan transaktioner och interaktioner över tiden. När en kund väl kan ses som en 
komplett kund på företaget kan de differentiera kunderna genom både kundernas olika värden 
till företaget och de unika behov som varje värdefull kund har från företaget. För att lära sig 
tillräckligt för att kunna differentiera kunderna måste företaget interagera med kunderna och 
hålla reda på dessa individuella dialoger, där de lär sig lite mer för varje interaktion. Till sist 
kommer den svåraste strategin, individualisering, att behandla varje kund olika med 
anpassade tjänster och produkter. De företag som lär sig att använda sig av den feedback de 

Figur 1 – Marknadsföringens moderrelation (Gummesson 2002, s. 17, egen bearbetning)
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får från varje kund för att individualisera för varje kund kommer att bli inbegripen i en 
lärande relation, där företag och kund interagerar och anpassar sig efter varandra. (Ibid.) 

3.2.1 Hel- och deltidsmarknadsförare 
Enligt Gummesson (2002) så finns det i ett företag två olika sorters marknadsförare, hel och 
deltidsmarknadsförare. Heltidsmarknadsförare är personal som är anställda och utbildade till 
att marknadsföra företaget. Deltidsmarknadsförare är all personal inom organisationen som 
någon gång har kontakt med kunder, men även kan personer utanför företaget ses som 
marknadsförare. Deltidsmarknadsförare kan delas in i två grupper, interna och externa. De 
interna deltidsmarknadsförarna är personal inom inköp, externa och interna tjänster samt inom 
ekonomi och finans. Det är därför viktigt att all personal inom organisationen är väl medvetna 
om företagets externa marknadsföring och att de arbetar efter denna. De externa 
deltidsmarknadsförarna är t.ex. kunder, leverantörer och investerare, alltså med andra ord alla 
som har haft kontakt med företaget kan ses som en deltidsmarknadsförare. Gummesson 
(2002) påpekar att kunder kan ses som de viktigaste marknadsförarna, eftersom de 
marknadsför företaget via Word of Mouth dvs. en kund talar väl om ett företag inför andra. 
Marknadsföringen sker utifrån de referenser kunderna har av företaget och att de inte tjänar 
något på att säga dessa saker. Det är viktigt att denna marknadsföring är positiv. Word of 
Mouth är ett starkt sätt att locka till sig nya kunder med och för att stärka relationen med 
redan etablerade kunder, men om en kund pratar negativt om ett företag har denna 
marknadsföring precis den motsatta effekten (Payne, 2006 och Gremler & Brown, 1999). 

3.2.2 Kundlojalitet 
Newell (2000, s. 159) menar att ”Customer loyalty is more than a feeling. It is a set of 
behaviors that produce revenue: purchasing, repurchasing, and purchasing other products and 
recommending them to others”. Medan Hennig-Thurau m fl. (2002) ser kundlojalitet som 
upprepande köp som har gjorts utifrån ett företags marknadsföring. De berättar vidare att 
kundlojalitet kan ses som ett primärt mål inom RM och att det i vissa sammanhang har 
likställts med RM konceptet. 
En kund blir lojalare till ett företag i flera steg, om det går att identifiera var en kund är i 
utvecklingen är det enklare att veta vad som behövs för att denna ska avancera till nästa steg 
(Griffin, 2003). I Lojalitetsstegen går det att identifiera olika steg som en kund kan befinna sig 
i relationsutvecklingen. På första steget finns kunder som inte ännu har gjort en affär med 
företaget men som har haft någon sorts kontakt med företaget. Detta steg kallas för Prospekt. 
Andra steget kallas för Kund och här har en affär ägt rum. Om denna kund gör ytterligare köp 
utöver den första affären så kliver denna upp ett steg på stegen och blir en Klient. Vid denna 
tidpunkt har en viss relation etablerats men behöver stärkas.  Om företaget lyckas att stärka 
denna relation kan den utvecklas till att kunden blir en Supporter för att senare bli en Aktiv 
marknadsförare åt företaget. Aktiva marknadsförare använder sig av Word of Mouth vilket 
har tagits upp i ett tidigare avsnitt som ett starkt sätt att skaffa nya kunder på. I Business to 
Business (B2B) relationer kan även en kund ta det sista trappsteget och bli en Partner med 
företaget. I detta steg arbetar båda partnerna utifrån föresättningar för en långvarig relation 
där båda ses som vinnare, se figur 3. Genom att kunna identifiera var en viss kund är på 
Lojalitetsstegen så kan företaget anpassa sin marknadsföring och på så sätt påverka 
utvecklingen av relationen. (Gummesson, 2002 och Payne, 2006) 
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För att kunna få en kund att avancera i lojalitetsstegen så är det är viktigt att företaget lägger 
ner tid till att bygga upp en lojalitet inom företagets anställda. Om ett företag har en hög 
personalomsättning är det nästan omöjligt att få en kund att klättra i lojalitet. Genom att 
identifiera och kategorisera vilka kunder som är av högt värde så kan företaget lättare ha 
uppsikt över dessa och att de får den marknadsföring som behövs. Griffin (2003) påpekar 
även vikten i att veta vad kunderna värderar mest i relationen eftersom företaget då enklare 
kan leverera ett större värde till kunden, vilket i sin tur ökar lojaliteten. (Ibid.) 

Kunder är generellt olika på två sätt, de behöver inte samma saker från företaget och de har 
olika värden för företaget. Värdet baseras mycket på hur lång tid kunden är lojal. Två kunder 
kan köpa samma vara av helt olika anledningar. Om företaget känner till kundens 
underliggande behov kan de sälja fler varor till kunden och även öka kundens värde. Genom 
att specialproducera en produkt eller tjänst efter en kunds individuella specifikationer och 
uppgradera denna för att bättre kunna matcha kundens behov desto mer kan företaget etablera 
en inlärande relation med kunden. Att komma ihåg en kunds individuella behov och 
produktspecifikationer är även en kraftfull mekanism för att förbättra lojaliteten. Inlärande 
relationer är attraktiva för kunder och därför värdefulla för företag, så länge som en kunds 
behov skiljer sig från andras. Ju större skillnaden är mellan olika kunders behov från företag 
och ju svårare det är för kunderna att specificera dessa behov, desto större vinst kan 
skräddarsydda produkter ge ett företag. (Peppers & Rogers, 1997) 

3.3 CRM 
I det traditionella marknadsföringssynsättet utgår de ifrån att företag delar ut värde i form av 
produkter. Ur CRM (Customer Relationship Management) synsättet däremot anses det att 
företag och kund skapar värde tillsammans. CRM ser på produkter som processer och på så 
sätt får kunden inte något värde ur inköpet i sig, utan värdet uppstår vid varje utbyte mellan 
kund och leverantör. Själva målet med CRM är att skapa så effektiva kundrelationer som 
möjligt och att utveckla kompetens för att skapa goda relationer. Målet med ”Management” 
av relationer är att öka relationsvärdet, vilket är det totala värdet som en kundrelation har för 
en leverantör. (Storbacka & Lehtinen, 2000) CRM är en omfattande försäljnings- och 
marknadsförings tillvägagångssätt för att bygga upp långsiktiga kundrelationer (Sumner, 
2005). Enligt Gummesson (2002) är CRM relationsmarknadsföringens värderingar och 
strategier omsatta i praktiska tillämpningar, speciellt när det rör kundrelationer. 

Det är svårt att definiera CRM med en enda mening som alla individer skulle acceptera, då 
CRM är ett begrepp som involverar flera delar från marknadsföringen och då det finns ett 
antal olika uppfattningar om vad CRM står för. Här nedan följer ett urval av olika forskares 
definitioner av CRM. 

Payne (2006) menar att CRM är en strategisk tillämpning som är inriktad på att skapa 
förbättrat värde för berörda parter genom utveckling av lämpliga relationer med nyckelkunder 

Figur 3 – Lojalitetsstegen (Payne, 2006, s. 112, egen bearbetning) 
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och kundsegment. CRM binder samman IT:s potential och relationsmarknadsförings 
strategier för att leverera lönande långsiktiga relationer. CRM förser med förbättrade 
möjligheter att använda data och information både för att bättre förstå kunder och förbättra 
införandet av relationsmarknadsförings strategier. Detta kräver en integration av människor, 
processer och marknadsföringskompetens som blir möjligt genom information, teknik och 
applikationer. (Ibid) 
 

 
 
 
Andersen m fl. (1999, s. 12) anser att ”CRM is a business strategy - an attitude to employees 
and customers - that is supported by certain processes and systems. The goal is to build long-
term relationships by understanding individual needs and preferences - and in this way add 
value to the enterprise and the customer”. 
Swift (2001, s. 12) ger definitionen “Customer Relationship Management is an enterprise 
approach to understanding and influencing customer behavior through meaningful 
communications in order to improve customer acquisition, customer retention, customer 
loyalty, and customer profitability.” Swift (2001) menar att CRM är en iterativ process som 
omvandlar kundinformation till positiva kundrelationer. 

Chen & Popvich (2003) anser att CRM är en kombination av människor, processer och teknik 
som eftersträvar att förstå ett företags kunder, vilket figur 5 illustrerar. 

 

 
 
 

 

RM 

CRM 

Customer management 

Strategisk hantering av relationer med alla 
berörda parter 

Strategisk hantering av kundrelationer, 
involverar lämplig användning av teknik 

Implementering och taktisk hantering 
av kundrelationer

Figur 5 – CRM som en kombination av människor, processer och teknik (Chen & Popvich, 
2003, s. 676) 

Figur 4 – En hierarki med RM, CRM och kundhantering (Payne, 2006, s. 22, egen bearbetning) 
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Vi bedömer att CRM kan ses som en filosofi som ett företag anammar, där de använder IT 
applikationer så som CRM-system för att underlätta och förbättra denna filosofi. Det vi i 
denna uppsats riktar in oss på är själva CRM-systemet, som vi anser implementeras genom 
IT-projekt på företag. 

3.4 CRM-system 
I detta avsnitt behandlas CRM-system och även de effekter som de kan ge företag och kunder. 

3.4.1 Definition av CRM-system 
Det finns en mängd olika förklaringar till vad ett CRM-system är. Vi har utifrån dessa valt att 
definiera ett CRM-system som olika komponenter som hjälper ett företag att hantera olika 
processer rörande deras kunder och all information de kan tänkas ha användning för. 

CRM-system används till att stödja företags interaktioner med kunder och att analysera 
kunddata. De designas och används till att förbättra företags förståelse för kunder och 
marknaden och att på lång sikt förbättra deras marknadsposition och vinstmöjligheter. 
(Hedman & Kalling, 2002) ”Customer” i uttrycket CRM har en bred definition, det kan vara 
försäljare, partners och alla grupper eller individer som kräver information från 
organisationen (Bose, 2002).  CRM-system samlar och hanterar data och förser företaget med 
verktyg för att kunna analysera och rapportera information om t.ex. kunder, konkurrenter och 
kundernas tycke om företagets erbjudande (Hedman & Kalling, 2002). I IT termer är CRM-
system en integration av olika tekniker som arbetar tillsammans (Bose, 2002). 

CRM-systemets syfte är att stödja processerna för försäljning, marknadsföring och 
kundservice. Det kan exempelvis fungera på så sätt att en kund har ett kund-id för att 
identifiera sig med och genom detta så vet systemet vem kunden är. Genom att registrera 
information om t.ex. vad kunden gör, vad han köper och vid vilken tidpunkt, kan systemet dra 
slutsatser om kunden. På så vis kan företaget anpassa och marknadsföra erbjudanden 
individuellt till varje kund baserat på dennes personliga smak och beteende. Alltså på ett 
effektivt sätt kan ett företag differentiera mellan kunder och erbjuda dem vad de verkligen är 
intresserade av. (Fredholm, 2002) 

I alla sorters affärer är ett företags relationer med kunder viktigt. I e-affärer där kunderna 
sällan kan se eller prata med en anställd kan CRM-system vara skillnaden mellan framgång 
och misslyckande. Ett typiskt CRM-system är en kunddatabas som kan förse information till 
chefer, säljpersonal marknadsföringsavdelningen och ibland även kunderna själva. Databasen 
kan t.ex. innehålla kunders historik av köpta varor, kundpreferenser och kundkommunikation. 
(Beekman & Michael, 2006) Enligt Gummesson (2002) är CRM-system ett bra verktyg till att 
lagra kundrelaterad information som förut fanns lagrad i medarbetarnas huvuden. På så sätt 
stannar all information inom företaget oavsett om medarbetare väljer att lämna företaget. 
CRM-system hjälper till att svara på frågor så som ” Vilka produkter eller tjänster är viktiga 
för våra kunder? Hur ska vi kommunicera med våra kunder? Vilka är mina kunders 
favoritfärg? Vilken storlek har min kund? ” (Chen &  Popvich, 2003). 
Call Center är en viktig komponent som kan finnas i ett CRM-system. I de första versionerna 
av Call Centers fanns det inget system för att registrera samtal och lagra dessa och varje 
samtal mottogs som unikt, även om det i själva verket var och är så att upp till 50 % av alla 
ärenden är de samma. De nyare versionerna har tekniker för att lagra alla interaktioner och 
även effektivisera återupprepade problem och på så sätt kunna behandla ett större antal 
interaktioner per dag. I effektiviseringsprocessen har även vissa delar som tidigare sköttes 
manuellt blivit automatiserat. Det går även att följa kunders felanmälningar och senare kunna 
titta på dessa om en annan kund ringer om liknande problem. Figur 6 visar hur en typisk 
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process för ett Call Center kan se ut. 1. En kund ringer, han är arg för att han inte fått sin 
flygbiljett 2. En person i kundtjänsten lugnar kunden och fixar biljettproblemet 3. Samtalet 
tilldelas den felaktiga biljetten och lagras i Call Center systemet.  Alltså registreras både felet, 
vad som hänt och så uppdateras kundinformationen i deras system. (Dyché, 2001) 
 

 
 

3.4.2 CRM-systemets effekter 
Det finns fyra huvudanledningar till varför ett företag vill införa en CRM lösning. Dessa är att 
1) attrahera nya kunder, 2) öka antalet säljtillfällen per kund, 3) reducera kostnader genom 
förbättringar av affärsprocesser och 4) förbättra relationer med kunder och vinna 
kundlojalitet. (MCB UP Ltd. 2002) CRM-system påverkar hela företaget och dess personal. 
Företaget måste skaffa kunskapen för att kunna genomföra implementeringen eller skaffa 
extern konsulthjälp. Slutanvändarna måste även utbildas i hur systemet fungerar och hur det 
skiljer sig från det förra arbetssättet, vilket även betyder att personalen måste glömma sättet 
de förut arbetade på. (Hedman & Kalling, 2002)  
Ett väldesignat CRM-system kan ge fördelar till både företag och dess kunder (Beekman & 
Michael, 2006). Om ett företag använder sitt CRM-system på rätt sätt kan det förbättra deras 
chanser att behålla kunder och på så sätt ge en strategisk fördel gentemot konkurrenterna. 
CRM-system kan även vara ett sätt för företag att maximera sina möjligheter att interagera 
med sina kunder vilket ökar både kvaliteten och snabbar på företagets gensvar till kunderna. 
Andra effekter kan vara att avståndet mellan företag och dess kunder minskas genom 
användandet av CRM-system, att kundlojaliteten ökar, att företaget får bättre kundservice, 
bättre informationsinsamling och att företagets kunskap ökar. (Nguyen m fl. 2007) Det kan 
även bidra till en kunskapsdelning på företaget och organisatorisk inlärning (Watson, 2006). 
Enligt Gummesson (2002) är CRM-system ett bra verktyg till att lagra kundrelaterad 
information som förut fanns lagrad i medarbetarnas huvuden. På så sätt stannar all 
information inom företaget oavsett om medarbetare väljer att lämna företaget. (Ibid.) Den 
information som ett företag kan få tillgång till med hjälp av CRM-systemet kan göra att 
företagets kundtjänst kan ge en snabbare och bättre kundservice. Vilket på lång sikt skulle 
kunna öka kundernas belåtenhet och även öka produktpris och vinsten. (Hedman & Kalling, 
2002) De fördelar som CRM-system ger till kunderna kan vara enkelhet, skräddarsydda varor 
eller tjänster, mera förmånligare sätt att genomföra transaktioner på och detta oavsett vilket 
sätt som de väljer att interagera med (Chen &  Popvich, 2003). Att komma ihåg en kunds 

Figur 6 – En typisk Call Center process (Dyché, 2001, s. 55) 
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individuella behov och produktspecifikationer är ett kraftfullt verktyg till att förbättra 
kundlojaliteten (Peppers & Rogers, 1997). Vilket ett CRM-system bidrar med då den används 
till att stödja ett företags interaktion med kunder och att analysera kunddata (Hedman & 
Kalling, 2002). 
I artikeln ”Understanding CRM: people, process and technology” beskrivs det hur 
hotellkedjan Ritz-Carlton samlar in data från sina gäster under deras vistelse för att kunna 
skräddarsy den service den kunden ska få vid deras nästa vistelse på ett av deras hotell. 
Information så som att de vill ha extra handukar eller allergikuddar läggs in för att de i 
framtiden ska kunna lägga till personlig service till återkommande kunder. (Chen &  Popvich, 
2003) 
Men det finns inga garantier på att ett företag ska uppnå de mål de satt ut för sitt CRM 
projekt. Företag som t.ex. använder CRM-systemet till att samla in mycket kundinformation 
behöver inte nödvändigtvis kunna skapa bättre kundrelationer och kundservice. Mycket beror 
på hur företaget tar hand om och använder denna kundinformation, det gäller att de 
kontinuerligt förbättrar kvaliteten och kvantiteten av informationen. Om t.ex. 
marknadsföringsavdelningen inte kommunicerar med utvecklingsavdelningen för nya 
produkter och tjänster kan mycket av den insamlade informationens värde gå till spillo. (MCB 
UP Ltd. 2002) 
Figur 7 visar fyra nivåer i en kundinriktad organisation som är sammanlänkade över tiden. 
Den visar hur företag kan få positiva fördelar i och med den förbättrade datainsamlingen med 
CRM-system. Med tiden ökar företagets konkurrensfördelar och vinstmöjligheter ju större 
deras kundkunskap blir och i slutskedet har företaget sådan kundkunskap att de kan anpassa 
sig efter kundernas beteenden och behov. (Swift, 2001) 

 
 
 
 
CRM-system påverkar primära aktiviteter som t.ex. marknadsföring, försäljning och tjänster. 
Ett företag kan få konkurrensfördelar med hjälp av CRM-system genom att de med hjälp av 
detta kan förbättra sina resurser, erbjudanden eller marknadsposition och även förändra 
aktiviteter och utföra omstruktureringar. Då kan de alltså sänka sina kostnader, differentiera 
sina erbjudanden och förbättra kvaliteten på sina tjänster, vilket ger konkurrensfördelar till 
företaget. (Hedman & Kalling, 2002) 

Figur 7 – Fyra nivåer av informationshantering som ger hög tillväxt, kundvinst och 
konkurrensfördelar (Swift, 2001, s. 153) 
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Figur 8 visar exempel på möjliga komponenter som ett CRM-system kan bestå av och ger 
förslag på hur dessa kan hjälpa företag i deras vardagliga verksamhet. 
 

 
 
 

 

3.5 Undersökningsmodell 
Här presenteras den undersökningsmodell som vi tagit fram genom att lägga samman teori 
om CRM-system och kundrelationer, som visar hur teoriramen anser företag och dess 
kundrelationer ska påverkas av CRM-system. 
För att tydliggöra sambandet mellan CRM-system och företags kundrelationer har vi 
konstruerat en egen undersökningsmodell. I uppbyggnaden av denna modell utgår vi ifrån 
Newells (2000) fem punkter som visar hur ett företag ska skapa och ta hand om sina 
kundrelationer och även fyra punkter som påverkar företag där vi utgått ifrån avsnittet om 
CRM-systemets effekter. Modellen utgår ifrån ett CRM-system som på vänstra sidan visar hur 
det kan påverka ett företags kundrelationer och på högra sidan visar hur CRM-systemet kan 
påverka företaget. Övrig teori i uppsatsens teoriram kommer att användas för att beskriva 
dessa nio punkterna från modellen och senare i analysen till att jämföra med den insamlade 
empirin. 

Vi kommer att använda oss av denna undersökningsmodell vid analysen av empirin för att 
visa hur företag och dess kundrelationer påverkas av CRM-system. 

CRM-system komponenter 
 

1. Opportunity management 
2. Interaktiv försäljning 
3. Konfiguration 
4. Call Center 
5. Kampanj 
6. Kundrelation 
7. Analys  

1. Opportunity management komponenten hjälper företag 
igenom försäljningsprocessen, låter dem formge steg i 
säljprocessen, möjliggör B2B försäljning, ger guidning till 
affärsuppgörelsens slut och att hantera vinstgenererande 
säljaktiviteter. 

2. Interaktiv försäljningskomponent möjliggör att en 
försäljning och transaktion genomförs utan mänsklig kontakt. 

3. Konfigurationskomponent möjliggör att företag kan 
konfigurera t.ex. produkter, priser, marknadsföring, tjänster och 
finansieringsmöjligheter. 

4. Call Center komponenten loggar telefonsamtal och 
transaktioner och hanterar transaktionsprocessen. 

5. Kampanjkomponenten hjälper företag att genomföra 
marknadskampanjer och att följa upp dess effekter. 

6. Kundrelationskomponenten förstärker ett företags 
möjligheter att förbättra marknadsföring, försäljning och tjänster 
till slutkunderna. 

7. Analyskomponenten används till ad hoc frågor, att rapportera 
och stödja strategiska beslutsprocesser. 

Figur 8 - Möjliga komponenter i ett CRM-system (Hedman & Kalling, 2002, s. 159-160, 
egen bearbetning) 
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Delar som påverkar kundrelationer 
Med ett CRM-systems analysfunktioner kan ett företag lättare identifiera kunder utifrån den 
lagrade kundinformationen som finns i den centraliserade databasen. Ett företag kan med sitt 
CRM-system även differentiera sina kunder. Med den kundinformation som företaget lägger 
in i systemet kan de dela in sina kunder i olika grupper som t.ex. de som ger största värde till 
företaget samt stora kunder. CRM-system kan bidra med olika slags analysverktyg som 
hjälper företagen med detta. Analysverktyget kan även analysera och rapportera information 
om kunder, konkurrenter och kundernas tycke om företagets erbjudande och på så sätt utföra 
en mera riktad marknadsföring. Ett CRM-system förenklar interaktionerna mellan företag och 
dess kunder. Med en samlad databas kan personal gå tillbaka och se vilka löften företaget har 
gett en viss kund. Vilket minimerar risken till att en kund ska bli missnöjd. Även ger det att 
personal som har hand om kunder har tillgång till lättillgänglig och uppdaterad information 
angående kunden. Om så inte är fallet är risken stor att kunden inte känner sig uppskattade 
hos företaget vilket kan påverka relationen negativt. För att en relation ska bestå över tiden 
behövs en kontinuerlig kommunikation föras med kunden, detta kan genomföras med hjälp av 
kampanjer och kan underlättas av t ex ett Call Center. Med en samlad databas över kunder 
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Kunddifferentiering

Kundinteraktion 

Individualisering 

Lärande relation 
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kundrelationer 

 
 

CRM-system 
 
 

Konkurrensfördelar

Kunskapsdelning 

Kundservice 

Delar som påverkar 
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Figur 9 – Undersökningsmodell som visar hur teoriramen anser företag och dess 
kundrelationer ska påverkas av CRM-system (egen modell) 
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finns det ett bra sätt att lagra viktig information om kunder så att företag inte riskerar att tappa 
viktig information som de kan behöva vid en framtida kommunikation. Ett CRM-system kan 
hjälpa ett företag att individualisera samarbetet med kunder. CRM-systemet innehåller alltid 
en databas där företaget kan lagra information om kunder. Denna information kan användas 
till att göra kommunikationen med kunder mera personlig vilket är bra när ett företag är ute 
efter långsiktiga kundrelationer. Ett CRM-system kan innehålla en konfigurationskomponent 
som kan göra att ett företag lättare kan sammanställa individualiserade tjänstepaket. 

Om ett företag har inarbetade processer för att ta hand om feedback från kunder så kan 
företaget lära sig mycket från en långsiktig relation med en kund. Även om t.ex. företag 
sparar projekt som tidigare gjorts hos kunder så hjälper det dem att utföra liknade arbeten hos 
andra kunder inom samma bransch. 

Delar som påverkar företag 
Om ett företag använder sitt CRM-system på rätt sätt kan det förbättra deras chanser att 
behålla kunder och på så sätt ge en strategisk fördel gentemot konkurrenterna. Med tiden ökar 
företagets konkurrensfördelar och vinstmöjligheter ju större deras kundkunskap är, vilket ett 
CRM-system hjälper dem med. Företag kan få konkurrensfördelar med CRM-system genom 
att de med hjälp av detta kan förbättra sina resurser, erbjudanden eller marknadsposition och 
även förändra aktiviteter och utföra omstruktureringar. Då kan de alltså sänka sina kostnader, 
differentiera sina erbjudanden och förbättra kvaliteten på sina tjänster, vilket ger 
konkurrensfördelar till företaget. Ett CRM-system kan bidra till kunskapsdelning på företaget 
så att personalen lättare kommer åt information. Andra effekter som CRM-systemet kan bidra 
med är att avståndet mellan företag och dess kunder minskas och även att företaget får bättre 
kundservice. En implementering av ett CRM-system leder ofta till stora förändringar i 
personalens arbetsrutiner där arbetsprocesser måste omarbetas. Slutanvändarna måste även 
utbildas i hur systemet fungerar och hur det skiljer sig från det förra arbetssättet, vilket även 
betyder att personalen måste glömma sättet de förut arbetade på. Vissa personer har svårt att 
acceptera nya arbetssätt vilket kan ställa till problem på företaget. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de utvalda företagen och det ges en kort beskrivning av deras 
CRM-system. Det görs även en sammanställning av intervjuerna och avslutningsvis ges en 
sammanfattning av samtliga intervjuer i form av en tabell. 

4.1 Acando 
Vi har intervjuat både Mattias Englund och Kerstin Hellmanson på Acando. Englund jobbar 
som affärsområdeschef och är ansvarig för AEP och CRM. Hellmanson jobbar som 
arbetskonsult inom CRM-området, hon jobbar med att implementera och var med och 
implementerade deras egen lösning som hon även var projektledare för. 
Acando är ett konsultföretag som verkar inom områdena verksamhetsutveckling, 
affärssystem, business intelligence samt integration och IT-lösningar. De jobbar tillsammans 
med sina kunder för att identifiera och genomföra verksamhetsförbättringar genom 
informationsteknik. De har cirka 1100 anställda som finns spridda världen över i sammanlagt 
sex länder i Europa. De är noterade på OMX Nordiska Börs och har en omsättning på över en 
miljard kr. (www.acando.se) 

4.1.1 Acandos CRM-system 
Förut hade Acando ett CRM-system som var egenutvecklat som de sedan ersatte med 
Microsoft Dynamics CRM. Hellmanson berättar att de använder sig av de funktioner som är 
vanligast i ett säljsammanhang. Enligt Englund jobbar de med rena säljstödsfunktioner, dvs. 
säljstyrning, försäljningshantering etc. De har även fakturering, aktivitetsstyrning och 
funktioner för att möjliggöra e-post utskick och segmentering De har inga funktioner inom 
marknadsföring eller telemarketing utan de införskaffar detta när det blir aktuellt och i 
dagsläget är dessa funktioner outsourcade. 

Hellmanson berättar att CRM-systemet stödjer deras organisation genom att de har kontroll 
över vilka som är deras kundkontakter, både för företag och för kontaktpersoner. CRM-
systemet stödjer även företaget genom att de kan ange vilka typer av utskickslistor som 
kontaktpersonerna bör vara med på. Även stödjer det deras affärsprocesser genom att de får ut 
ett leed, en möjlighet till en affär, och sedan hela vägen tills det att de stänger en affär eller 
förlorar en affär. 

Den funktion som har påverkat företaget mest är faktureringsfunktionen. Englund anser att det 
är viktigt att se till att den fungerar som den ska och att data stämmer så att det inte sker 
felutskick. Det CRM-system som de använder är ett stöd för att deras säljare lättare ska kunna 
komma ihåg och ha koll på alla relationer som de innehar. Det blir väldigt många relationer 
att hålla reda på i huvudet. Det är även ett stöd för att kunna sprida informationen inom 
organisationen så att den blir tillgänglig och åtkomlig för även andra delar av företaget. De 
vill inte att informationen ska vara individbaserad utan istället att alla inom företaget ska 
kunna ta del av deras relationer med respektive kund. 

Målen som Acando hade vid införande av sitt CRM-system var bland annat att minska 
individberoendet av all information samt att öka kontrollen på deras kundbas. Det mål som 
var övergripande för införandet av CRM-systemet var att öka samt att effektivisera sin 
försäljning. Detta är även mål som Acando kan se sig ha lyckats med enligt Englund. Då han 
anser att det är mål som uppfylls hela tiden samt att de utvecklar och förbättrar sitt CRM-
system kontinuerligt.  

Vid implementeringen av sitt CRM-system gjorde Acando, enligt Englund, som många av 
deras kunder brukar göra. Vilket är att gå på det klassiska felet genom att inte vilja förändra 
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sina processer utan istället vill införa ett system och att allt ska fungera likadant som innan. 
Det innebär att de istället anpassar CRM-systemet efter de processer som de redan arbetar 
efter och det anser Englund är ett klassiskt fel. Istället anser han att det är mycket bättre att 
passa på och se över alla de processer som företaget jobbar med och optimera dessa och i 
möjligaste mån anpassa företagets processer efter CRM-systemets processer. Kör man på det 
klassiska felet, enligt Englund, ”segmenterar man bara en ko-stig”. 
Englund anser inte att Acando har vunnit några konkurrensfördelar i och med 
implementeringen av ett CRM-system. Han anser istället att de skulle ha tappat 
konkurrensfördelar om de inte skulle ha jobbat med ett CRM-system då det är en förutsättning 
idag att ha ett sådant. Englund säger att ”det är inte så att man kanske ska ha ett CRM-system 
utan det är något som förutsätts att det ska finnas”. 

4.1.2 CRM-system och Kundrelationer 
Acando jobbar mest med stora företag som Volvo, Astra, Gambro, Vattenfall, Ikea men även 
med företag som är något mindre än dessa. Kommunikationen som Acando bedriver med sina 
kunder är genom personliga relationer eller via säljare. För deras största kunder har Acando 
dedikerade kundansvariga. För de absolut största kunderna har de placerat ut egna 
kundansvariga som bara jobbar med denna specifika kund och lägger all sin tid på just den 
relationen och dess handhavande. De olika sätt som de håller kontakt med kunderna på är via 
brev, e-post, telefon, kundbesök etc. Englund anser själv att de kommunicerar på alla de sätt 
som de kan kommunicera på. Kommunikationen sker dagligen och då även flera gånger om 
dagen. 

Acando arbetar med att leverera mycket värde för pengarna och det är viktigt för dem att se 
att det har varit någon nytta med projektet och att kunderna har fått valuta för pengarna. Enligt 
Englund har de väldigt duktiga konsulenter och ”Acando är inte billigast men de levererar 
med ett stort mervärde”. Detta gör att kunderna som de har jobbat med kommer tillbaka. Även 
de som har jobbat med Acando sprider enligt Englund ett gott rykte om dem att de är duktiga 
på att leverera. 

Den information som Acando sparar om sina kunder i sitt CRM-system är deras 
kontaktpersoner, vilken befattning olika kontaktpersoner innehar, vilken roll de har i olika 
ärenden och även om de är beslutsfattare eller inte. Det händer även att de sparar kopior av 
vissa kunders CRM-system som de har levererat. All den information som Acando lagrar om 
sina kunder lagrar de elektroniskt för att alla lättare ska kunna komma åt informationen, dock 
inte riktigt alla då de saknar licenser för alla i bolaget. Genom denna elektroniska lagring 
kommer de även åt sin information mycket snabbare än tidigare. 

De kategoriserar även sina kunder i sitt CRM-system, detta gör de utefter den omsättning och 
potential som dessa har hos Acando. För de större grupperna inom kategoriseringen 
arrangerar de VIP-arrangemang som golf, segling och idrottsevenemang. De håller även i 
många seminarier för att kunna sprida information. Dock använder de inte denna information 
som de lagrar i sitt CRM-system om sina kunder för att kunna utveckla sina erbjudanden, 
tjänster och produkter för framtida relationer. 
Acando arbetar med långsiktiga relationer som enligt Englund är mycket viktigt för dem. För 
att kunna hålla långsiktiga relationer arbetar de med personlig bearbetning, att ha kompetenta 
kundansvariga och även att de lyssnar mycket på kunden. Englund ger ett exempel på deras 
kundlyhördhet att då de tidigare har fått synpunkter på en av sina kundansvariga från en kund 
så har denna kundansvariga bytts ut på kundens begäran. För att kunna hålla en dubbelriktad 
kommunikation i relationerna till sina kunder använder de sig löpande av webbenkäter, 
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intervjuer och indirekt av samtal. När de gör detta systematiskt och strukturerat sker detta 
genom enkäter och intervjuer. 
För Acando är kundlojalitet enligt Englund framför allt långsiktiga relationer och 
återkommande köp. Englund menar att om en kund kommer tillbaka och efterfrågar flera 
tjänster av Acando är de uppenbarligen nöjda med leveransen i förhållande till det pris de har 
fått tidigare. Han påpekar även att kundlojalitet är främst långa kundrelationer och 
återkommande kunder. Englund tycker däremot att deras kundlojalitet inte har påverkats av 
implementeringen och användandet av CRM-systemet samtidigt som han påpekar att de har 
använt CRM-systemet så pass länge att det kan vara svårt att avgöra detta. Däremot anser han 
att det är väldigt viktigt för dem att ha ett CRM-system för om de blev av med det skulle det 
säkerligen påverka deras kundlojalitet. 

4.2 Sogeti Sverige AB 
Vi har intervjuat både Thomas Moberg och Jonas Rosenqvist. Moberg är regionchef hos 
Sogeti och leder ledare, med andra ord leder och ansvarar han för säljare och även 
konsultchefer. Rosenqvist är platschef på Sogeti och jobbar med allt inom sälj och rekrytering 
och har ansvar över personal, resultat och kund. 
Sogeti Sverige AB är ett konsultföretag som verkar inom Cap Gemini-koncernen. De jobbar 
på en marknad som är hårt konkurrensutsatt, de levererar högkvalitativa IT-tjänster på den 
lokala marknaden. Rosenqvist nämner dock att många av de konkurrerande företagen är 
extremt smala medan Sogeti spänner över hela IT-spektrat. De olika områden som de jobbar 
med är IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, 
testning, systemförvaltning, samt drift och utveckling av kundernas infrastruktur. Sogeti har 
sammanlagt cirka 18 000 medarbetare som jobbar världen över i 14 olika länder, varav 950 av 
dessa är konsulter som jobbar i Sveriges 20 egna kontor. (www.sogeti.se) 

4.2.1 Sogetis CRM-system 
Sogeti använder sig av ett CRM-system som är en modul i affärssystemet Dynamics AX. 
Denna modul heter Business CRM och är en före detta Microsoft mjukvara som nu har 
integrerats in i Dynamics AX. Moberg berättar att de jobbar framför allt med säljmodulen. De 
jobbar med själva kunddelen av CRM-systemet där de lägger in kunder, prospekts och 
händelser. Funktioner som är implementerade och används är kund, försäljning och 
marknadsföringsrelaterade. Moberg berättar vidare att de nu har bättre information kring sina 
kundrelationer. Sogeti är ett stort företag vilket betyder att de som hanterar alla deras kunder, 
ibland nya och ibland är det folk som slutar, kan spara och söka upp gammal historik. Detta 
anser Moberg är en av de största fördelarna med CRM-systemet, ”det skulle vara helt omöjligt 
om vi inte hade ett CRM-system, det gäller alla som använder sig av ett CRM-system”. 
Rosenqvist berättar vidare att funktionerna kund och marknadsföring har påverkat Sogetis 
kundrelation på ett positivt sätt genom att deras interaktion med kunden har blivit mera 
levande då anställda snabbt kan ta reda på information om kunden och information som till 
och med rör personliga intressen. Annan information som sparas om kunderna är 
standarinformation för att kunna klara av att fakturera. Utöver denna information lagras även 
gamla uppdrag som har gjorts hos kunden och ett fritextsfält där anställda kan lagra t.ex. 
personliga intressen. 
Målen Sogeti hade med införandet av CRM-systemet var att deras försäljningsvolym skulle 
öka och att de skulle få en bättre lönsamhet, vilket Rosenqvist anser att de har lyckats med. 
Införandet har inte heller påverkat personalomsättningen, dvs. att inga anställda har försvunnit 
i och med införandet av systemet. Moberg berättar att de alltid har haft ett CRM-system vad 
han kan minnas. Målen i helhet som han ser det är att öka lönsamheten och att öka omsättning 
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vilket han även säger att han tror lyckas, för annars skulle de inte använda sig av ett CRM-
system. 
Moberg berättar att vissa arbetsroller har omarbetats på grund av CRM-systemet. Mycket av 
utskick, excelark och liknande hanterades tidigare av administratörer, sekreterare eller 
backoffice-försäljare hos Sogeti. Dessa roller berättar han har mer eller mindre utgått ur 
sortimentet. De säljare de har nu kan lägga mer effektiv tid ute på fältet än att sitta och 
administrera och söka information. 

Eftersom att Sogeti har haft CRM-system under en lång tid är förberedelserna för dem att mer 
titta på data och städa bort postdubbletter av kunder. Deras förberedelser har bestått till stor 
del av en administrativ sanering. Moberg påpekar att när de inför ett nytt CRM-system finns 
det även en viss utbildningsinsatts vilken i detta fall var relativt liten. Microsoft använder sig 
av väldigt många standardprogram som Outlook och andra verktyg som folk ofta redan kan 
hantera, vilket gör att det blir väldigt självlärande. Olika problem som finns vid 
implementering är att det är människorna som hanterar CRM-systemen och då är det 
egentligen förmågan och viljan att mata in relevant data som styr hur pass bra det blir. 
Moberg säger att ”det är väl det som är utmaningen hos dem och alla andra organisationer, det 
blir inte ett bättre CRM-system än den data de matar in. Funktionerna finns där men de måste 
stödjas med nyttigt innehåll och det innehållet måste människan mata in. Så det är det som är 
utmaningen”. 

De anser sig inte ha vunnit några konkurrensfördelar då de inte har differentierat sig jämfört 
mot deras konkurrenter. Det är inte så att de har någon konkurrensfördel på grund av CRM-
systemet men däremot om de inte hade ett CRM-system skulle de tappa marknadsandelar. Det 
är självklart att ha ett CRM-system idag. Moberg säger att ”har man inte det i vår bransch är 
det en uppförsbacke”. Han berättar vidare att de är 150-200 användare i deras CRM-system 
och att det självklart finns en önskelista på vad de saknar, saker som de skulle vilja förändra 
och kanske även att de tycker att det finns funktioner som de inte använder. Det är normalt 
med applikationsunderhåll, det växer, tas bort och det läggs till. Det finns inget dramatiskt 
som de skulle göra annorlunda om de gjorde om implementeringen av deras CRM-system. 

4.2.2 CRM-system och Kundrelationer 
Sogeti använder sig av en relationsmarknadsföring och för dem är det avgörande att jobba 
utifrån goda förutsättningar till långsiktiga relationer med kunder. Rosenqvist berättar ”att 
bygga upp en kundrelation är det som tar längst tid. När en relation väl finns är det avgörande 
att vårda och få den långvarig för att få kontinuitet i affärerna”. Detta lyckas de med genom 
att använda de kanaler som finns tillgängliga för att kunna utföra avstämningar, kundbesök, 
kundundersökningar och en hel del fjäsk. Denna kommunikation sker veckovis. De 
undersöker även hur kunden upplever relationen genom dessa undersökningar vilket är viktigt 
för att relationen ska bli långvarig. Dessa undersökningar sker månatligt och kallas för NKI 
(nöjd kund index) undersökningar. 
Sogeti lagrar utöver den information om kunden som är nödvändig för att kunna fakturera, 
även arbeten som har utförts hos en viss kund och utifrån denna information kan de 
kategorisera kunderna. Om de marknadsför sig annorlunda mot olika kundkategorier kan inte 
Rosenqvist svara på. Han menar på att det är branschen som styr och att all den information 
som de har samlat på sig under åren har hjälpt dem att anpassa sin marknadsföring per 
bransch, dvs. att vissa branscher har ett större behov av en viss sort av konsultning. Ett 
exempel är tillverkande industrier med stora utvecklingsprojekt eftersom det öppnar upp för 
mera än bara systemutveckling och kräver en viss form av marknadsföring. De kan även 
upptäcka nya kundbehov utifrån denna insamlade information. 
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Sogeti jobbar för att påverka kundernas lojalitet för företaget genom att alltid försöka leverera 
det som utlovats fast helst lite mera, även genom att inte sprida kundunik information. Sogeti 
står under sekretessavtal mot sina kunder men det finns en gråzon mellan vad som får talas 
om och det som inte får, det är i denna gråzon som etiken är viktig. Rosenqvist anser dock att 
införandet av CRM-systemet inte har påverkat kundlojaliteten. 

4.3 Uniflex AB 
Vi har intervjuat Ann-Sofie Larsson på Uniflex AB som är affärsområdeschef i Sörmland. 
Innan hon började jobba på Uniflex för två år sedan jobbade hon med CRM och har även varit 
med och utvecklat egna system. Deras region har kontor i Katrineholm och Eskilstuna, de 
öppnar kontor där de har kunder vilket är för att komma nära dem så det blir lokalt för 
kunden. 

Uniflex AB bildades 2002 och är ett självständigt dotterbolag till Poolia och har fortfarande 
samma huvudägare. Anledningen till detta var att de ville rikta in sig på olika segment för att 
bli bättre. Företaget är ett bemanningsföretag som är nischade inom industri, lager, kontor och 
bygg. De finns i 35 orter och har ca 3500 anställda och de hjälper företag med att hitta 
personal till korta och även längre uppdrag och jobbar även med rekrytering. (Larsson) Deras 
affärsidé bygger på att de ”ska vara bäst på att förse företag och organisationer med den 
kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov inom vår nisch.” De är 
sedan november 2006 noterad på Stockholmsbörsen under Small Cap och år 2007 omsatte de 
804 miljoner kr. (www.uniflex.se) 

4.3.1 Uniflexs CRM-system 
De har ett gemensamt intranät, Citrix miljö, som är anpassat för deras bransch och som de 
jobbar med i hela Sverige. I den finns allt att hämta, där finns själva databasen med all 
information. De har tillgång till informationen om sina kunder och personal inom sitt 
affärsområde, de har även en gemensam del inom hela Sverige på hemsidan där de på olika 
sätt kan söka information om t.ex. personal. I systemet har de sina egna områden med olika 
behörigheter, de kan inte se vad som händer i andra regioner. Lokalt hos dem har alla samma 
behörighet, men på olika regioner kan behörigheten skilja sig. Regionchefer t.ex. har andra 
behörigheter. Alla är på ett eller annat sätt i kontakt med CRM-systemet, då det är där allting 
finns som de behöver för att utföra sitt arbete. Det skiljer sig även t.ex. mellan de som jobbar 
på fältet och de som jobbar på ekonomiavdelningen. 

En av de anledningar Uniflex hade till införandet av CRM-systemet var att alla inom företaget 
skulle kunna komma åt all information och att de ville ha ett system för att lätt kunna samla 
och hantera all information om kunder och anställda. Eftersom Uniflex haft CRM-systemet 
från starten har inga arbetsrutiner fått omarbetats. 

Uniflex försöker få in det mesta i CRM-systemet och de kan även koppla dokument till det 
med t.ex. renskrivna anteckningar. Men här menar Larsson att den mänskliga faktorn spelar 
in, det är svårt att helt få bort att personal har mer information om kunden i minnet än vad 
som finns i systemet, men de jobbar mot att försöka lägga in så mycket som möjligt. 
Målsättningen är att det inte ska vara så, då det annars kan försvinna information med 
personal som slutar. 

Systemet har olika analysfunktioner och de kan skapa en mängd olika rapporter så som 
exempelvis resultatrapport, tidsrapport och rapporter om olika personer. Det finns olika 
verktyg för olika mätningar om t.ex. reklamationer. Det kan variera mellan olika regioner hur 
de använder sig av dessa verktyg och detta beror på regionernas olika behov. 
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Systemet erbjuder även verktyg för att analysera relationer med kunder men det är inget de 
lokalt använder. Detta gör de mer utan systemets hjälp, i alla fall lokalt, det är mera sådant 
som de större regionerna i t.ex. Stockholm använder. 

De har även Call Center i Stockholm, där de kan koppla om telefoner och kan se all 
information de har i systemet. Som när någon ringer dit behöver inte personen säga vem det är 
utan det ser de direkt på skärmen, vilket Larsson tycker är en väldigt bra och effektiv 
funktion. Men i Sörmlandsregion har de ingen sådan, är enbart i Stockholm, så de kan inte se 
vem som ringer eller få upp information. 

4.3.2 CRM-system och Kundrelationer 
Uniflex följer konjunkturen i samhället, just nu går det väldigt bra i branschen över lag, de har 
som mål att växa mer än andra i branschen sedan 2002, vilket de hitintills har lyckats med. 
Det finns många konkurrenter och det är priset som avgör. I och med att de hyr ut personal är 
det bara företagskunder som företaget vänder sig till. Det är väldigt mycket stora företag de 
jobbar med och de tecknar ramavtal med stora företag över hela Sverige, som de lokalt jobbar 
med. Stora volymer hyrs ut till samma företag. De har låga priser i sin affärsidé, i och med att 
de tecknar ramavtalen kan de hålla nere priserna då det blir mycket större affärer. 
De jobbar med relationsmarknadsföring, jobbar mycket med kontakter med kunder, bygger 
relationer och jobbar långsiktigt med sina kunder. Eftersom de har anställda ute hos sina 
kunder så har de kontakt med vissa kunder varje dag, andra kanske bara någon gång i 
månaden, beror på hur mycket folk de har där. Har de mycket personal där så är de minst en 
gång i veckan hos kunden. Kommunikationen består av alltifrån e-post till telefon till 
personliga besök. 
För att kunna hålla sin profil så jobbar alla kontor likadant, de följer alla samma slags 
arbetsmall t.ex. hur de ska boka in kunder. Allt för att kunderna ska känna igen dem. Det kan 
självklart skilja sig lite från vilka slags kunder de har, men det är därför de satsar på att jobba 
på att ha täta kontakter och vara lokalt förankrade så de känner till hur konjunkturen ser ut och 
vilka som fått slagit igen och vilka som behöver folk. Det är med denna närvaro de försöker 
göra sig oumbärliga för kunden och få tillbaka dem. De försöker hantera klagomål noggrant 
och även där finns det specificerat hur detta ska göras. 

De kategoriserar sina kunder efter storlek och potential för sin egen del. T.ex. sådana kunder 
som finns på flera orter. De lägger själva upp en plattform med vilka kunder de ska bearbeta 
under t.ex. en tremånaders period. De gör utskick till alla kunder två gånger per år. Sedan görs 
det mera riktade utskick till vissa kunder och de kan även göra lokala utskick. Men de har inte 
jobbat så mycket med den sortens marknadsföring, utan de riktar mer in sig på de personliga 
relationerna, att finnas ute hos kunderna och kundbesök som är den största marknadsföringen 
de har. De kan ibland titta på en viss bransch lite mer specifikt men för det mesta går de ut 
ganska brett. ”Om vi har en kund som har ett outtalat behov, som vi vet eller tror kan behöva 
mer kompetens så kan vi ringa upp dem och säga att nu har vi den här personen, har ni något 
behov av den? Och ibland då så visar det sig att de har detta behovet”. Detta bygger då på den 
personliga kontakten, att det är lokalt och att de då känner till sina kunder så pass väl så de vet 
vad kunderna vill ha och behöver. 

Varje år gör de NKI mätningar både på kunder och på personal. ”Man ska inte gissa sig till 
vad kunderna tror eller tycker utan man ska fråga dem”. Det ingår även att de gör dessa 
mätningar i och med att de är ISO certifierade. ”ISO står för International Organisation for 
Standardisation och är ett miljö- och kvalitetsledningssystem” (www.isofakta.se). 
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Den kundinformation som de spar är kontaktpersoner, vem som gör vad, när de haft kontakt 
med dem och vad de pratat om. Så att de vet vad som hänt, om det hänt något speciellt eller 
om de har varit där på besök. De tar inte upp personliga intressen eller liknande information, 
utan det är mera affärsmässig information. Det finns vissa restriktioner som de måste följa om 
vilken information som får lagras om kunder och personal. All information ligger kvar i 
systemet, personalinformation tas enbart bort om personen tar kontakt med dem och vill att de 
tar bort eller uppdaterar dess personliga information. När det gäller kunder är det stort sett 
likadant, ibland tas kunder som försvinner eller går i konkurs bort, men det är inget som vem 
som helst kan göra. Det får någon på IT avdelningen göra, detta är en säkerhetsåtgärd så att 
ingen viktig information ska kunna försvinna eller att någon ska förstöra något. 
Larsson anser att de bygger sina kundrelationer på så sätt att kundernas lojalitet till företaget 
ska vara så pass bra så att kunden, när det uppstår problem och behöver hjälp, direkt tänker att 
”vi ringer till Uniflex”. Vilket även hänger ihop med att Uniflex försöker vara lokala och 
tillgängliga. 
Larsson tror att CRM-systemet har haft en påverkan på kundernas lojalitet till företaget. 
Eftersom åtkomsttiden till kundinformation är mycket bättre med hjälp av CRM-systemet, 
utan det skulle det inte alls vara lika lätt att hantera den. CRM-systemet förenklar 
interaktionsprocessen med kunderna och detta tror hon är uppskattat hos kunderna då allt går 
snabbare än vad det skulle göra utan CRM-systemet, vilket hon tror har påverkat 
kundrelationerna positivt. Larsson tror verkligen att CRM-systemet har påverkat Uniflex 
kundrelationer, hon tycker det är jätte bra att alla kan se allting och veta vad den andra gör. 
Det blir en kontinuitet i alla kontakter, där de vet vad som gjorts innan, och där andra kan gå 
in och titta för att kunna besöka den kunden. De kan dokumentera alla problem så de kan se 
att det här har det varit problem med och kunna följa upp på ett bättre sätt. Att kunna se vad 
de lovat och då lättare kunna hålla löften. Om en kollega pratar med samma kund så är det ju 
lättare om den kan se vad någon annan på företaget har lovat kunden. Detta gör att företaget 
upplevs som ett företag som har koll och det ger ett seriöst intryck. 

Men då alla som hon känner till i branschen jobbar i ungefär samma system anser hon att de 
inte har vunnit några konkurrensfördelar med sitt CRM-system. Hon menar på att idag är det 
så vanligt med dessa system, hade det däremot inte varit lika vanligt hade Uniflex säkert sett 
en större konkurrensfördel. Hon påpekar att hon är väldigt förvånad över att det finns stora 
företag i andra branscher som fortfarande inte använder sig av CRM-system. 

4.4 Bombardier 
Vi har intervjuat Anders Bålström på Bombardier Transportation Sweden som är 
försäljningschef för servicedivisionen. 

Bombardier är en världsledande tillverkare av transportlösningar som t.ex. regionala flygplan 
och transportredskap, system och tjänster. Under 2007 hade Bombardier en omsättning på 
17.5 miljarder dollar och de är noterade på Toronto Stock Exchange. Deras marknad sträcker 
sig över fem kontinenter med hög koncentration i Nordamerika och Europa och de har 
omkring 60000 anställda. De har mer än 96 % av sina intäkter från marknaden utanför 
Kanada. (www.bombardier.se) Marknaden för tåg i Sverige har nyligen öppnats upp för 
privata företag men de mest lönsamma sträckorna äger staten fortfarande monopol på. Vilket 
gör att deras marknadsföring skiljer sig, enligt Bålström så sker deras marknadsföring enbart 
genom att vara närvarande på mässor och att finnas med i relevanta tidskrifter. 
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4.4.1 Bombardiers CRM-system 
Bombardier jobbar med ett helt egenutvecklat CRM-system som är anpassat mot deras 
globala nätverk och bygger på notesdatabaser, där de lagrar alla viktiga möten de har haft och 
information som kan vara bra för olika kollegor att känna till. Deras CRM-system är ett stöd 
för allt informationsflöde som finns hos ett stort företag som Bombardier. CRM-systemet 
hjälper dem med att förhindra dem att säga saker till kunderna som redan har sagts eller att 
säga olika saker till dem och även att de inte ska kunna ge ut olika budskap till kunderna. 
CRM-systemet påverkar kundrelationerna på ett sådant sätt att de inom Bombardier vet vad 
som har sagts t.ex. vid det senaste mötet. CRM-systemet är utvecklat för att matcha de 
arbetsprocesser som de jobbar med. 
Anledningen till att Bombardier implementerade sitt CRM-system var för att hela tiden kunna 
dela med sig av den senaste informationen. De mål de hade med implementeringen av sitt 
CRM-system var att säkerställa att samtliga besitter samma information. Bålström säger att 
han tycker att de uppfyller en hel del med deras informationsutbyte. 
Bålström tror att CRM-systemet har påverkat deras kundrelationer på ett positivt sätt eftersom 
de med hjälp av CRM-systemet minimerar upprepningar och även att de har samförstånd med 
sina kunder. Från ett kundperspektiv tycker de att det är positivt att Bombardier har samsyn 
från sin sida vilken de har förstärkt i och med att de är en kundorienterad 
försäljningsavdelning. De har en kundansvarig som är huvudansvarig mot kund, denna person 
ska kunna svara på alla frågor som kan uppkomma. Bålström säger att ”det kan vara svårt för 
en kund som har ett ärende där inget fungerar att kontakta en stor organisation och då kan det 
vara bra för denne att ha en egen kundansvarig”. Enligt Bålström har Bombardier fått in 
feedback från sina kunder om vikten av att varje kund har en kontakt på företaget. Detta har 
gjort att vissa arbetsroller har fått omarbetats. 
Inför implementeringen av sitt CRM-system berättar Bålström att de samlade in information 
från sina kunder där de talade om för Bombardier att det är mycket information som ges ut 
och att de behöver vara enade om sin information och kunna samla all den informationen på 
ett och samma ställe. Problem som de sedan har stött på är att det har funnits en liten nedgång 
hos deras CRM-system men med själva implementeringen har det inte varit några problem då 
de har haft erfarenheter av liknande sedan tidigare. 

Enligt Bålström har Bombardier vunnit vissa konkurrensfördelar med sitt CRM-system. Det 
är främst genom att de har en bättre kunskap kring saker och ting. De vill även utveckla detta 
inom Bombardier vad gäller lagrandet av information och hur information ges ut. Bålström 
säger att ”kunskap och information är power!”. 
Innan Bombardier hade informationen datoriserad var allting mer individanpassat då alla hade 
sina egna uppgifter. Nu är hela strukturen helt annorlunda då de jobbar efter specifika 
processer. Nu finns processerna beskrivna över hur man jobbar, det finns även mallar för hur 
alla jobbar så man inte börjar om från ruta ett vid varje ny affär. 

4.4.2 CRM-system och Kundrelationer 
De största kunder som Bombardier har är SJ och SL. De har också vad de kallar för 
länstrafikbolag och det kan t.ex. vara Västmanlandslokaltrafik, Skånetrafiken eller Västtrafik. 
Varje län eller region har sina trafikhuvudmän och de köper också tåg av Bombardier. Den 
kommunikation som förs mellan Bombardier och kund berättar Bålström är framför allt via e-
post. Är det affärshandlingar skrivs detta i brev för att kunna få riktiga signaturer, men de har 
naturligtvis en hel del kommunikation per telefon och genom möten. De kommunicerar med 
kunden mer eller mindre dagligen eller veckovis i någon form. 
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Bålström berättar att för att kunden ska återkomma till just Bombardier så satsar de på att 
leverera enligt deras överenskommelser. Alltså den leverans och leveranskvalitet som kunden 
och Bombardier har kommit överens om försöker de alltid se till att leva upp till. De försöker 
leverera bra varor och på så sätt få kunden att återkomma. De satsar mycket på kvalitet och på 
att ha den senaste tekniken. 

I och med att de är så pass stora som de är och att det är mycket information som snurrar runt 
använder de sig av mediebevakning. Bålström berättar även att det är svårt att ta till all den 
information som finns och att de har sökmotorer för att ta reda på det senaste och vad som 
händer hos de olika kunderna så att de får en filtrerad information vilket innebär att de kan 
följa det som händer hos de olika kunderna t.ex. nere i Skåne, Göteborg eller Kiruna. Vidare 
berättar Bålström att de jobbar mycket med notesdatabaser som de har accesser till från de 
olika länderna. Där skriver de ner alla viktiga möten de har haft och information som kan vara 
bra för olika kollegor att känna till. Deras databas har haft en liten svacka de senaste åren men 
det finns en önskan om att den kommer tillbaka i och med att de är en så pass stor 
organisation och att man vill kunna samla all information på ett och samma ställe. Olika 
informationer som de sparar är vad som sagts på de senaste möten som andra kan tänkas 
behöva känna till. När de t.ex. kör ett projekt så lagrar de all korrespondens som sker. 

De klassar och anser alla sina kunder som att de är lika viktiga för dem, oavsett om de köper 
ett tåg eller 100 tåg så går de in med samma engagemang. Ett sätt som de jobbar på är att när 
de har sålt ett fordon så vet de med stor sannolikhet vad som kommer att hända. Då ligger de 
och kör med vad de kallar för en fleetscreening, de vet att den där flottan har gått si och så 
många kilometer och att den är si och så gammal. Inom ett x antal månader och år kommer 
säkerligen kunden att vara i behov av att göra en upprustning eller behöva de här 
reservdelarna och på så vis så kan Bombardier ligga lite före för att tala om för dem att ni 
kommer snart att behöva detta och det kan vi erbjuda er. De har ett proaktivt tillvägagångssätt 
och de följer händelseförloppet på de olika flottorna. 
Åtkomsten till kundinformation har ändrats genom att de jobbar på ett sätt där de lagrar 
informationen i notesdatabasen där de sedan kan söka reda på den information som de är 
intresserade av. Bålström berättar att det är en stor process runt helheten och hur de 
kommunicerar och vem det är som kommunicerar. De har strategier för hur de ska kunna vara 
proaktiva och kunna erbjuda saker. De har även en selektering på vilka som ska komma åt 
olika typer av information, kunna läsa eller skapa ny information. 

Bålström berättar att de arbetar väldigt mycket för att ha långsiktiga kundrelationer och 
framför allt genom att deras produkter har en så pass lång livslängd som 30 år. De vet att de 
kan erbjuda tjänster och support under resans gång. De erbjuder t.ex. underhållskontrakt som 
brukar gälla mellan 5-10 år. Bålström säger att ”det är viktigt att både kunna ge och ta 
tillsammans med kunden”. De undersöker kontinuerligt kundnöjdheten och tar emot feedback 
från kunden om vad som har varit bra eller dåligt. Detta gör de genom att varje gång de 
levererar något så bifogar de ett formulär där kunden får tala om hur de tycker att Bombardier 
har varit på avseende med tillgänglighet, om de har funnits där när de har behövts och hur de 
har uppfattat kvalitén på produkten. När detta har gjorts sätts sedan olika betyg och därefter 
sätter de upp mål som de ska uppfylla. 
Enligt Bålström jobbar Bombardier för att påverka kundernas lojalitet för företaget genom att 
alltid ställa upp för kunden oavsett om kunden är liten eller stor. De behandlar dem alltid 
likadant, oavsett om de köper ett fåtal tåg eller köper många tåg. Även försöker de att leverera 
enligt överenskommelse och de jobbar väldigt mycket med att vara tillgängliga och att vara 
flexibla. Han tror att Bombardier har ändrat kundlojaliteten nämnvärt på det sättet som de 
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utnyttjar sin notesdatabas på. Bålström menar dock att oavsett om de har ett CRM-system 
eller inte så har de en kultur som de försöker jobba efter med yrkesetiska regler. 

4.5 Empirisammanställning 
Här har vi gjort en mera lättöversiktlig sammanställning av empirin där vi valt ut de delar 
som vi anser vara viktigast att ta med sig till följande kapitel med analys och slutsatser. 
 Acando Sogeti Uniflex Bombardier 

Typ av CRM-system Microsoft Dynamics 
CRM 

Business CRM Citrix Egen utvecklat 

Typ av information 
som lagras med CRM-
systemet 

Kontaktpersoner och 
ibland kopior av vissa 
kunders CRM-system 

Information om 
relationerna till 
kunderna och utförda 
arbeten 

Affärsmässig 
kundinformation, inte 
personliga intressen 

Information som kan 
vara bra för olika 
kollegor att känna till 

Kategoriserar de 
kunderna med CRM-
systemet? 

Ja, efter omsättning 
och potential. För 
större kunder görs 
VIP-arrangemang 

Ja, efter vad de har 
utfört för arbete hos 
kunden 

Ja, efter storlek och 
potential för sin egen 
del 

Nej, de anser att alla 
deras kunder är lika 
viktiga för dem 

Håller de kontakten 
med kunderna via 
CRM-systemet? 

Ja, via brev, e-post, 
telefon, kundbesök etc. 
Kontakten sker 
dagligen 

Ja, via de sätt som finns 
tillgängliga. Kontakten 
sker veckovis 

Ja, t.ex. e-post, telefon 
och besök. Kontakten 
sker dagligen till en 
gång i månaden. 

Ja, via e-post, brev, 
möten och telefon. 
Kontakten sker 
dagligen eller veckovis 

Samlar de in feedback 
från kunder? 

Ja, webbenkäter, 
intervjuer och vanliga 
enkäter  

Ja, de stämmer av med 
kunderna veckovis 

Ja, när de samtalar 
med kunden 

Ja, de bifogar ett 
formulär vid varje 
leverans 

Har CRM-systemet 
påverkat företaget? 

Ja, gett kontroll över 
vilka deras kunder är 

Ja, säljare kan jobba 
mer effektivt 

Ja, förenklar 
interaktionsprocessen  

Ja, förhindrar 
upprepningar och att 
säga olika saker till 
kunder 

Har kundernas lojalitet 
påverkats av CRM-
systemet? 

Nej, men tror att 
kundlojaliteten skulle 
ändras utan ett CRM-
system  

Nej Ja, eftersom 
åtkomsttiden till 
kundinformationen är 
mycket bättre 

Ja, pga. det sättet som 
de utnyttjar sin 
notesdatabas på 

Har CRM-systemet 
påverkat 
kundrelationerna? 

Ja, pga. bättre 
kommunikation och 
lagring av information 

Ja, bättre interaktion 
pga. snabbare åtkomst 
av information 

Ja, förbättrade 
interaktionsprocesser 

Ja, för de kan nu hålla 
reda på allt som sagts 

Ger CRM-system 
konkurrensfördelar? 

Nej, för det är ett måste 
att ha ett sådant 

Nej, för det är ett måste 
att ha ett sådant 

Nej, föra alla i 
branschen har ett 
sådant 

Ja, de har fått en större 
kunskap 

Snabbare åtkomst av 
information? 

Ja Ja Ja Ja 

Har CRM-systemet lett 
till nya arbetsrutiner? 

Nej Ja, arbetsroller har 
omarbetats, men ingen 
avgått 

Nej, har haft CRM-
systemet sedan starten 

Ja, men inga anställda 
har fått avgå 

Vilka mål hade de med 
införandet av CRM-
systemet? 

Minska individ 
beroende på 
information och få 
effektiv försäljning 

Öka försäljningsvolym 
och få en bättre 
lönsamhet 

Alla ska komma åt 
informationen och den 
ska lätt samlas och 
hanteras  

Säkerställa att samtliga 
har tillgång till samma 
information 

Används CRM-
systemet för 
kunskapsdelning? 

Ja Ja Ja Ja 

Vill ha långsiktiga 
relationer? 

Ja Ja Ja Ja 

Undersöker de hur 
kunder upplever 
relationen? 

Ja Ja Ja Ja 

 Tabell 1 – Sammanställning av de viktigaste delarna från empirin 
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5 Analys 
I detta kapitel redovisas analysen av den insamlade empirin i relation till uppsatsens 
teoriram. Vi har valt att dela upp den i punkterna från undersökningsmodellen, som visas här 
nedan, för att lättare återkoppla till denna. Avslutningsvis tar vi upp kundlojalitet då vi har 
sett att den har en koppling till vår undersökningsmodell. 

 

 
 
 

5.1 CRM-systems påverkan på kundrelationer 
I detta avsnitt analyseras den vänstra delen av vår egen modell, där vi presenterar hur 
företagen i undersökningen anser att kundrelationerna har påverkats av CRM-systemet och 
jämför detta med hur den teoriram vi använder oss av ser på saken. 

5.1.1 Kundidentifiering 
Identifiera kunderna, att märka kunderna så att var och en kan identifieras mellan 
transaktioner och interaktioner över tiden (Newell, 2000). 

Samtliga företag använder sitt CRM-system till att lagra kundinformation som de samlar in 
varje gång de interagerar med kunden. Det varierar lite mellan företagen angående vilken 
information de lagrar, vissa lagrar mer information än andra. Men det de har gemensamt är att 
de lagrar alla grunduppgifter så som företagsnamn, kontaktperson, vad de hjälpt dem med, 
problem som uppstått och sådant som de lovat kunderna. Vissa av företagen lagrar även 
personlig information om kunden, t.ex. har Sogeti en fri textruta för varje kund där de kan 
lagra information om personliga intressen. Acando sparar till och med kopior av vissa kunders 
CRM-system som de har levererat. 

Det verkar vara så att alla företag vill ha en kundbas med den information som de behöver för 
att på ett enkelt sätt kunna genomföra sitt arbete. Vissa företag behöver lagra mera ingående 
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Figur 10 – Undersökningsmodell som visar hur teoriramen anser företag och dess 
kundrelationer påverkas av CRM-system (egen modell) 
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information för att kunna göra detta. Både Grönroos (2002) och Gummesson (2002) påpekar 
vikten med en centraliserad databas där all information kan samlas och hållas uppdaterad, 
vilket förenklar identifieringen av nya kunder. Även Fredholm (2002) menar att med en 
samlad databas är identifieringen av kunder enklare att genomföra som när t.ex. en kund 
ringer till ett Call Center så kan företaget identifiera kunden genom ett unikt kund-id. 

5.1.2 Kunddifferentiering 
När en kund väl kan ses som en komplett kund på företaget så kan de differentiera kunderna 
både genom kundernas olika värden till företaget och genom de unika behov som varje 
värdefull kund har från företaget (Newell, 2000). 

Enligt vår teoriram är kunddifferentiering en viktig del både för kunderna och för företagen. 
Enligt Grönroos (2002) är det viktigt att differentiera sig mot kunder så att varje kund blir 
tillfredsställd. Peppers & Rogers (1997) nämner vikten av att differentiera kunderna och ta 
lärdom av tidigare kundinteraktioner för att kunna etablera en inlärande relation med 
kunderna och kunna anpassa sina tjänster. Griffin (2003) menar på att om företag identifierar 
och kategoriserar kunder som är av högt värde för företaget så kan dessa lättare hållas under 
uppsikt och få den marknadsföring som krävs. Bland våra undersökningsföretag har det visat 
sig att samtliga företag utom Bombardier använder sin insamlade information till att 
kategorisera sina kunder efter den potential de har hos företaget. Acando och Uniflex 
kategoriserar även efter omsättning och kundernas storlek. Anledningen till varför 
Bombardier inte kategoriserar sina kunder är för att de klassar sina kunder som lika viktiga 
och därför går in med samma engagemang för varje kund. Acando har för sina stora kunder 
dedikerat kundansvariga och för de absolut största kunderna har de placerat ut egna 
kundansvariga som enbart jobbar med den specifika kunden och lägger all sin tid på den 
relationen. Sogeti menar att det är branschen som styr och att all information de samlat in 
hjälper dem att anpassa sin marknadsföring per bransch. De har även en lista över de kunder 
som ger störst omsättning hos företaget. 

5.1.3 Kundinteraktion 
För att lära sig tillräckligt för att kunna differentiera kunderna måste företaget interagera 
med kunderna och hålla reda på dessa individuella dialoger, där de lär sig lite mer för varje 
interaktion (Newell, 2000). 

Den information som de intervjuade företagen lagrar i CRM-systemet använder de till att 
snabbt kunna interagera med sina kunder. De använder sig av en samlad databas så att 
personal lättare kan ta reda på vad kunden har sagt och slipper därför återupprepande frågor 
vilket annars kan skada kundrelationen. Med en tillförlitlig databas och ett aktivt arbete med 
kunden kan företagen lättare upptäcka tillkommande behov hos kunden utöver grundtjänsten 
och hålla de löften som företag gett till kund. Detta stämmer väl överens om vad Grönroos 
(2002) menar på att det finns en risk till dubbla budskap om det inte finns en samlad databas 
och att det är viktigt att både kund och företag håller de löften som har utlovats. 

De är även alla överens om att de vill att alla på företaget som har nytta av detta ska kunna ta 
del av informationen på ett enkelt sätt och det är här ett CRM-system kan hjälpa dem. Med 
användandet av ett CRM-system så motverkas det att bara den person som kunden haft 
kontakt med ska hålla inne med kundinformationen, vilken lätt försvinner från företaget om 
den personen slutar. Förut kunde det både vara svårt och ta lång tid för någon annan i 
företaget att få tag på denna information. Gummesson (2002) skriver att CRM-system är ett 
bra verktyg för att lagra kundrelaterad information som förut fanns lagrad i medarbetarnas 
huvuden. På så sätt stannar all information inom förteget oavsett om medarbetare väljer att 
lämna företaget. 
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Samtliga företag håller kontakt med sina kunder, allt ifrån flera gånger om dagen till någon 
gång om året. De kunder som de har större och kontinuerligare kontakt med har de en mer 
nära relation till. De använder sig av alltifrån e-post, telefon, besök till brev för att hålla 
kontakten med kunderna. Samtliga anser att det är viktigt att hålla kontakten och tycker att 
CRM-systemet har hjälpt dem att få en mer effektiv och kontinuerlig interaktion med 
kunderna. Majoriteten av företagen använder sig av en kundansvarig för respektive kund, som 
varje kund kan vända sig till. Detta för att interaktionen mellan företag och kund ska 
underlättas och effektiviseras. Grönroos (2002) betonar vikten av att det förs en kontinuerlig 
interaktion med kunden, vilket leder till att relationen består och att den kan utvecklas med 
tiden. Han nämner även att den person på företaget som kunden har kontakt med vet hur de 
ska arbeta kundinriktat och att de är införstådda i företagens mål. 

Enligt teoriramen är det ganska vanligt när ett företag har ett CRM-system att de underlättar 
kommunikationen med kunden med ett Call Center. Men i undersökningen har det visat sig att 
ingen av dem använder sig av detta, enbart Uniflex men då bara i Stockholmsregionen och 
inte i Sörmlandsregionen som vi har riktat in oss på. 

5.1.4 Individualisering 
Individualisering, att behandla varje kund olika med anpassade tjänster och produkter 
(Newell 2000). 
Både Sogeti och Acando använder sitt CRM-system delvis till att individualisera sina kunder. 
Med detta menas att de inte använder funktioner för att individualisera utan mera att de lagrar 
unik information om kunder. Denna information kan senare användas till att individualisera 
en kund. Acando arrangerar t.ex. VIP-arrangemang för vissa kunder, dessa arrangemang kan 
vara golf, segling och idrottsevenemang beroende på en kunds intresse, medan Sogeti sparar 
information om kunders personliga intressen så att deras interaktion med kunden kan bli mera 
personlig. Bombardier och Uniflex säger däremot att de inte använder CRM-systemet till att 
individualiserar sina kunder. Alla företag lagrar i alla fall information om deras kunder i en 
databas vilket hjälper ett företags interaktion med sina kunder. Detta stämmer överens med 
vad både Grönroos (2002) och Gummeson (2002) skrivit om individualisering. Att en nära 
relation till en kund är att eftersträva där varje kund ses som en individ och behandlas efter 
just dennes behov. 

5.1.5 Lärande relation 
De företag som lär sig att använda sig av den feedback de får från varje kund för att 
individualisera för varje kund kommer att bli inbegripen i en lärande relation, där företag 
och kund interagerar och anpassar sig efter varandra (Newel,l 2000). 

Acando arbetar med långsiktiga relationer som enligt Englund (Acando) är mycket viktigt för 
dem. För att kunna hålla långsiktiga relationer så jobbar de med personlig bearbetning, att ha 
väldigt kompetenta kundansvariga och även att de lyssnar mycket på kunden. Englund 
(Acando) ger ett exempel på deras kundlyhördhet då de tidigare har fått synpunkter på en av 
sina kundansvariga från en kund som på kundens begäran byttes ut. Enligt Bålström har 
Bombardier fått in feedback från sina kunder om vikten av att varje kund har en kontakt på 
företaget, vilket har medfört att vissa arbetsroller har omarbetats. Rosenqvist (Sogeti) menar 
på att det är branschen som styr och att all den information som de har samlat på sig under 
åren har hjälpt dem att anpassa sin marknadsföring per bransch, dvs. att vissa branscher har ett 
större behov av en viss sort av konsultning. Ett exempel är tillverkande industrier med stora 
utvecklingsprojekt eftersom de öppnar upp för mera än bara systemutveckling och kräver en 
viss form av marknadsföring. De kan även upptäcka nya kundbehov utifrån denna insamlade 
information. Företagen utför regelbundna undersökningar hos kunderna för att lära sig vad 
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kunderna anser om företaget. Dessa undersökningar ska mynna ut i att företaget förbättrar sin 
relation till kunderna. 
Både relationsteorin och de intervjuade företagen anser att lärande relationer är viktigt att 
arbeta mot och genom detta ta tillvara på kundernas feedback. Även att företagen 
kontinuerligt undersöker vad kunden anser om deras relation. 

5.2 CRM-systems påverkan på företag 
I detta avsnitt analyseras den högra delen av vår egen modell, där vi presenterar hur 
företagen i undersökningen anser sig blivit påverkade av CRM-systemet och jämför detta med 
hur den teoriram vi använder oss av ser på saken. 

5.2.1 Konkurrensfördelar 
Samtliga företag, utom Bombardier, är överens om att de inte har vunnit några 
konkurrensfördelar eftersom att alla deras konkurrenter också har ett CRM-system. Skulle de 
däremot vara ett av de företagen som inte hade ett CRM-system skulle de känna av detta och 
förlora konkurrensfördelar. Eller om de hade varit bland de första på marknaden som hade 
införskaffat ett sådant så hade de kunnat få väldigt bra konkurrensfördelar. 
Flera forskare inom ämnet menar däremot att IT kan vara ett kraftfullt konkurrensmedel för 
ett företag (Falk & Olve, 1996 ). Enligt (Swift, 2001) ökar konkurrensfördelarna ju mer 
information ett företag har om sina kunder. Företag kan få konkurrensfördelar med hjälp av 
CRM-system genom att de med hjälp av detta förbättra sina resurser, erbjudanden eller 
marknadsposition och även förändra aktiviteter och utföra omstruktureringar. Då kan de alltså 
sänka sina kostnader, differentiera sina erbjudanden och förbättra kvaliteten på sina tjänster, 
vilket ger konkurrensfördelar. (Hedman & Kalling, 2002) 
Generellt kan vi konstatera att företagen implementerade CRM-systemet för att effektivisera 
sin försäljning och detta genom att få bättre kontroll på sin kundinformationshantering och 
genom att samtliga på företaget skulle kunna få tillgång till kundinformationen på ett enklare 
sätt. Vilket alla företag anser att de har uppnått. 
MCB UP Ltd (2002) menar på att det finns fyra anledningar till att ett företag väljer att 
implementera ett CRM-system. Vi anser att en av dessa anledningar stämmer väl överens med 
de intervjuade företagens anledningar vilka var att effektivisera försäljningen. 

5.2.2 Kunskapsdelning 
Enligt Watson (2006) kan ett CRM-system bidra till kunskapsdelning på företaget. Enligt 
Gummesson (2002) är CRM-system ett bra verktyg till att lagra kundrelaterad information 
som förut fanns lagrad i medarbetarnas huvuden, vilket leder till att all information stannar 
inom företaget oavsett om medarbetare väljer att lämna företaget. Grönroos (2000) poängterar 
hur en uppdaterad databas som är lättillgänglig av all personal minimerar risken till missnöjda 
kunder. Han menar även att det inte bara hänger på detta utan även att personalen som har 
kontakt med kunden arbetar kundinriktat och utifrån de bestämda mål företaget har med sin 
strategi. 

Samtliga företag använder sitt CRM-system till att lagra och hantera all kundinformation de 
anser sig behöva. De tycker att det är väldigt viktigt att alla behöriga lätt ska kunna komma åt 
all information och att ingen information enbart ska finnas hos en individ. Acando och 
Bombardier hade till och med detta som mål vid sitt införande av CRM-systemet, att minska 
individberoendet av all information. Alla företag tycker att detta har lett till en mer effektiv 
och givande hantering av kunderna, då en ny säljare lätt kan ta över en kund utan att den har 
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problem att veta vad som lovats och kundens historik. Det problem som alla tog upp var att 
det var svårt att få all personal att lägga in all information, men att detta var något de hela 
tiden arbetade med för att förbättra. 

5.2.3  Kundservice 
Den information som ett företag kan få tillgång till med hjälp av CRM-systemet kan göra att 
företagets kundtjänst ger en snabbare och bättre kundservice, vilket på lång sikt skulle kunna 
öka kundernas belåtenhet (Hedman och Kalling, 2002). Detta håller företagen med om, då de 
med CRM-systemets hjälp snabbare kan få tag på den information de behöver för att hjälpa en 
kund, oavsett om just denna anställde har haft kontakt med denna kund eller inte. Vilket leder 
till en effektivare kundservice men även att avståndet mellan kund och företag minskar. 

5.2.4 Nya arbetsrutiner 
Nguyen m fl. (2007) påpekar att en implementering av ett CRM-system kan medföra att vissa 
arbetsrutiner inom företaget behöver omarbetas. Ett exempel på detta är Sogeti som blev 
tvungna att omarbeta sina arbetsrutiner då de använde sig av Excel innan införandet av CRM-
systemet. Även Bombardier fick omarbeta vissa arbetsrutiner. Förut var allting mera 
individanpassat då alla hade sina egna uppgifter men nu med CRM-systemet är hela 
strukturen helt annorlunda eftersom de jobbar efter specifika processer. Men undersökningen 
har visat att det inte alltid behöver vara så att CRM-systemet medför omarbetade 
arbetsrutiner, vilket Uniflex och Acando är exempel på då de säger att de inte alls har fått 
omarbeta några arbetsrutiner. 

5.3 Kundlojalitet 
Gemensamt för alla de intervjuade företagen är att de vill vara lättillgängliga och flexibla men 
kanske viktigast att leverera enlig överenskommelse, vilket verkar för att stärka 
kundlojaliteten. Som ett exempel öppnar Uniflex upp kontor i de städer där deras kunder 
befinner sig på för att kunna vara mer kundnära. MCB UP Ltd (2002) menar att införandet av 
ett CRM-system kan leda till att kundlojaliteten till ett företag ökar. Detta har vi upptäckt kan 
variera mellan olika företag, vissa anser den har förändrats och andra tycker den inte har 
påverkat någonting. Bålström (Bombardier) menar att på det sättet som de utnyttjar sin 
notesdatabas på tror han har ändrat kundlojaliteten nämnvärt. Larsson (Uniflex) tror att CRM-
systemet har påverkat kundernas lojalitet till företaget, eftersom åtkomsttiden till 
kundinformation är mycket bättre med hjälp av CRM-systemet, utan det skulle det inte alls 
vara lika lätt att hantera den. Även pågrund av att interaktionsprocessen mellan kund och 
företag är mycket effektivare med hjälp av CRM-systemet. 
Englund (Acando) tycker däremot att deras kundlojalitet inte har påverkats av införandet av 
CRM-systemet, samtidigt som han påpekar att de har använt CRM-systemet så pass länge att 
det kan vara svårt att avgöra detta. Däremot anser han att det är väldigt viktigt för dem att ha 
ett CRM-system för om de blev av med det skulle det säkerligen påverka deras kundlojalitet. 
Rosenqvist (Sogeti) anser även han att införandet av CRM-systemet inte har påverkar deras 
kundlojalitet. 
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6 Slutsats och diskussion 
Vi avser i detta kapitel att dra slutsatser utifrån analysen vilken är gjord utifrån den 
undersökningsmodell som vi har konstruerat. Med dessa slutsatser ämnar vi att svara på 
uppsatsens syfte som var att beskriva och analysera hur ett CRM-system påverkar företag och 
dess kundrelationer. 
Något som vi upptäckte fattades i vår undersökningsmodell var att alla delar i modellen 
påverkade kundernas lojalitet. Detta anser vi inte framgick så tydligt i den teori vi har läst. 
När ett företag går igenom de fem steg som påverkar kundrelationerna i 
undersökningsmodellen kommer kundernas lojalitet till företaget indirekt att ha påverkats. Vi 
anser även att de steg i modellen som påverkar företag också är kopplade till kunders lojalitet. 
Genom att företaget går igenom dessa förbättringar, med hjälp av CRM-systemet, ger detta att 
kunden känner sig mer uppskattad. På så sätt känner kunden en större koppling till företaget 
vilket stärker relationen mellan dem och företaget, vilket gynnar företaget. Vi har därför gjort 
om vår undersökningsmodell genom att lägga in kundlojalitet, vilket figur 11 visar. 

Den del i undersökningsmodellen som vi anser kan vara svårast för läsaren att se kopplingen 
till kundlojalitet är konkurrensfördelar. Men vi menar att med ökade konkurrensfördelar så 
påverkas även kunden positivt då företaget med sina konkurrensfördelar t.ex. kan erbjuda 
bättre erbjudanden, bättre kvalitet eller bättre priser, vilket då verkar för att stärka 
kundrelationerna och på så sätt stärks kundlojaliteten. Det kan även vara så att företagets 
arbete med kundrelationer och kundlojalitet har gett dem dessa konkurrensfördelar. Att t.ex. 
de vunna konkurrensfördelarna kan bestå av att ett företag kan behålla sina kunder bättre än 
andra företag. 
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Företagen hade olika uppfattningar angående om CRM-systemet hade påverkat kundlojalitet, 
men alla utom Sogeti kunde i alla fall se en koppling mellan CRM-system och kundlojalitet. 
Enligt oss borde även Sogetis kunders lojalitet ha påverkats då de menar på att CRM-systemet 
har påverkat företaget positivt vilket i sig borde påverka kunderna. Varför de inte anser detta 
skulle kunna bero på att de innan införandet av CRM-systemet hade samma möjligheter att 
hantera all kundinformation i och med att de alltid har haft någon form av CRM-system. Det 
kan då ha varit så att det inte blev en sådan drastisk förbättring av dessa hanteringsprocesser 
som det kunnat bli om de utgått ifrån ett scenario utan CRM-system. Det kan därför vara svårt 
för dem att se någon skillnad i deras kundlojalitet. Vi drar slutsatsen att ett CRM-system på ett 
eller annat sätt påverkar kundlojaliteten och hur mycket CRM-system påverkar 
kundlojaliteten beror på vilken utgångspunkt företag har innan implementeringen. 

6.1 CRM-systems påverkan på kundrelationer 
En väl uppdaterad databas är något alla företag använder sig av och kan enligt oss ses som 
den viktigaste delen i att identifiera kunder. Genom en effektiv identifiering får kunderna ett 
snabbare gensvar vilket i sin tur ger en positiv påverkan på hur en kund ser på företaget. 

I vår undersökning har det kommit fram att alla utom Bombardier anser att de kategoriserar 
kunder efter den potential de har hos företaget. Vi tror att Bombardier egentligen också 
kategoriserar kunder även om de inte tänker på det. Vi anser att det är oundvikligt att en stor 
återkommande kund som bidrar med en stor del av företagets inkomst får större 
uppmärksamhet än en liten kund. Detta bör ligga i företagets intresse eftersom de tjänar mer 
på att ge de större kunderna en annan slags uppmärksamhet än de mindre. Den slutsatsen som 
vi kommer fram till är att alla företagen kategoriserar sina kunder, vissa mer eller mindre 
beroende på vilka slags kunder de har och vilken syn de har på kunden. 

CRM-system kan underlätta företags kundinteraktion och på så sätt förbättra företags relation 
med kunderna. Både företaget och kunderna kan uppleva detta som positivt genom att den 
förbättrade interaktionsprocessen leder till att kunderna känner sig mera betydelsefulla 
eftersom företaget kommer ihåg allt som sagts och utlovats. Kunderna ska inte behöva 
upprepa sig då de talar med olika personer på företaget. Vi kan även utifrån detta se hur pass 
viktigt det är för ett företag att hålla en viss kontakt med sina kunder och då de gör detta 
kunna genomföra kommunikationen på ett effektivt sätt med all information om kunden 
tillgänglig. CRM-system kan därför vara ett bra alternativ för att uppnå detta. 

Vi anser att ett Call Center är ett bra hjälpmedel vid interaktionen med kunder. Företag kan 
snabbare identifiera kunder och ge den hjälp kunderna behöver. På så sätt effektiviseras 
kommunikationen för båda parterna. Därför tycker vi det är konstigt att dessa företag inte 
använder sig av detta. Om detta beror på att företagen inte ser Call Center som en komponent 
i CRM-systemet eller för att alla företagets kunder har en kontaktperson på företaget kan vi 
inte avgöra. Men vi kan se utifrån den teoriram vi har skapat att denna komponent är en viktig 
del i ett CRM-system och kan underlätta kommunikationen för företaget. 
Vi tror att företagen kan se olika på individualisering då de jobbar på olika sätt med sina 
CRM-system. De som har individualisering som en del i sin strategi kanske jobbar mer med 
de komponenter som är kopplade till detta. Eller att med hjälp av CRM-systemet så har 
individualiseringen blivit mer automatiserad vilket kan ha lett till att företag har tappat fokus 
kring detta. Vi är övertygade om att alla företag använder någon sort av individualisering, 
vissa företag har detta som en strategi medan andra företag inte har fokus på detta. Vår 
slutsats är att individualisering inte alltid sker utifrån en uttalad företagsstrategi utan att det 
kan ske omedvetet. Med omedvetet menar vi att företag inte använder sig av CRM-systemet 
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för att individualisera sina kunder utan att detta sker i interaktionen mellan företag och kund 
och att denna interaktion kan skilja sig mellan olika företag och personal. 
Då Bombardiers marknad skiljer sig från de andra företagen ser vi att detta kan vara en 
avgörande faktor till att Bombardier inte differentierar eller individualiserar sina kunder. De 
befinner sig i en begränsad marknad med få aktörer och deras kundavtal löper över långa 
tidsperioder vilket vi tror kan leda till att deras sätt att arbeta med kunddifferentiering och 
individualisering skiljer sig mot de andra företagen. Det vill säga att olika företags 
kunddifferentiering och individualisering kan skilja sig mellan vilken marknad de befinner sig 
i och vilka aktörer som finns. 

När ett företag kan använda sig av CRM-systemet för att se vad som har sagt mellan kund och 
företag kommer kommunikationen att förbättras. När en kund känner att företaget har ordning 
på vad som har sagts och inte sagts, kommer kunden att känna sig viktigare för företaget. 
Vilket borde leda till att kunden känner sig mera som en individ än bara en köpare. Det är 
viktigt för företagen att ta tillvara på den feedback som de får av sina kunder. Det gäller att 
fånga in så mycket information från kunderna som möjligt. Vi tror det kan vara lätt hänt att 
information kan försvinna utan att den används om den inte lagras på ett lämpligt ställe. Det 
finns även en risk att kunder som uppgett information tar illa vid sig om de märker att 
företaget inte har tagit vara på denna information. Detta tror vi kan leda till sämre 
kundrelationer. Därför kan vi se en tydlig koppling till hur CRM-system kan bidra till 
förbättrade kundrelationer, genom att den kan förenkla informationshanteringsprocessen.  Då 
kan företag enklare ta tillvara på feedback vilket uppskattas av kunderna då de märker att 
företaget lyssnar på dem. 

6.2 CRM-systems påverkan på företag 
När alla konkurrenter har liknande system som företaget så planas konkurrensfördelarna ut så 
att de inte märks av. Det skulle däremot märkas om företaget var en av dem som inte hade 
CRM-system. Därför kan vi dra slutsatsen att IT applikationer inte alltid ger 
konkurrensfördelar utan att de är nödvändiga för att inte tappa konkurrensfördelar. Att 
företagen inte ser några direkta konkurrensfördelar med CRM-systemet kan bero på att dessa 
inte använder det fullt ut. Om ett företag satsar på att använda CRM-systemets fulla potential 
så skulle de kunna särskilja sig från mängden och på så sätt vinna konkurrensfördelar. 
Bombardier anser sig ha vunnit konkurrensfördelar med användandet av sitt CRM-system. Vi 
anser detta kan bero på att de har så få konkurrenter. De kan då lättare jämföra sig med sina 
konkurrenter och fördelar kan tydligare urskiljas. 

Samtliga företag anser att kunskapsdelning på företaget är väldigt viktigt och det är något som 
de hela tiden arbetar för att bli bättre på. Alla tycker även att CRM-system är bra verktyg för 
att minska individberoendet av informationen. Samtliga har även nämnt att det är svårt att få 
bort att ingen information finns utanför systemet och enbart hos en individ. Vi tycker oss se 
att företagen har insett vikten av en effektiv kunskapsdelning och att det är mycket som måste 
göras för att denna ska bli riktigt bra. Det ser dock ut som om den perfekta kunskapsdelningen 
där det inte finns någon i personalen som har någon information som inte finns i systemet är 
ouppnåbart. Det mänskliga faktorn kommer alltid att ge en viss felmarginal, men vi tror inte 
att detta påverkar ett företag så mycket om de hela tiden jobbar för att förbättra detta och ger 
personalen enkla verktyg för att hantera detta, vilket vi anser ett CRM-system mycket väl kan 
göra. Den slutsats vi kan dra efter att både teoriramen och de undersökta företagen bekräftat 
detta är att CRM-system kan hjälpa ett företag att förbättra sin kundservice genom att 
effektivisera informationshanteringen. Vilket även bekräftar att CRM-system inte bara 
förbättrar för företaget utan även kan förbättra för kunden, då förbättrad kundservice ger 
nöjdare kunder. Eftersom en kund kan ses som en av de viktigaste marknadsförarna för ett 
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företag då de marknadsför företaget via Word of Mouth så borde denna förbättrade inställning 
till företaget göra att kunden talar bättre om företaget. Vilket kan locka till sig nya kunder till 
företaget och stärka relationerna till de redan etablerade kunderna. 

6.3 CRM-systems påverkan på företag och dess kundrelationer 
Sammanfattningsvis vill vi framhäva de faktorer vi anser vara av vikt för ett företag som vill 
veta hur ett CRM-system kan påverka företag och dess kundrelationer 

o Centraliserad databas, med en samlad databas där hela organisationen kan ta del av 
information om kundrelationer ges en ökad kontroll. Vi kan se att en databas är en bra 
grund till företags arbete med kundrelationer.  Med en växande databas behövs det 
verktyg för att hantera all information, vilket ett CRM-system kan bidra med. 

o Konkurrensfördelar, om företag använder sitt CRM-system på rätt sätt och använder 
dess fulla potential kan de förbättra sina chanser att behålla kunder och på så sätt vinna 
konkurrensfördelar, vilket stärker kundrelationerna. 

o Bättre kundservice, eftersom personal på företag lättare kan få tillgång till 
kundinformationen så förbättras interaktionen mellan företag och kund. Detta ökar 
kvaliteten och snabbar på gensvaret från företag och kund. Vilket medför att kunderna 
tycker att de blir bättre behandlade och genom detta minskar avståndet mellan kund 
och företag, vilket stärker kundrelationerna. 

o Individualiserade tjänster, företag kan med CRM-systemet lagra unik information om 
kunder som kan användas till att individualisera en kund och på så sätt ge dem mer 
personliga erbjudanden. Vilket gör att kunderna känner sig mer speciella och genom 
detta kan relationen till företaget stärkas. 

o Förbättrad informationshanteringsprocess, detta hjälper företag att enklare ta tillvara 
på all feedback, vilket uppskattas av kunder då de märker att företaget lyssnar på dem. 
När en kund känner att företaget har ordning på vad som har sagts och inte sagts 
kommer kunden att känna sig viktig för företaget. Detta borde leda till att kunden 
känner sig mera som en individ än bara en köpare vilket bidrar till förbättrade 
kundrelationer. 

o Ökad kundlojalitet, genom alla förbättringar som ett företag kan uppnå med hjälp av 
CRM-systemet, som även ger positiv påverkan på kunden, så kommer kundens 
lojalitet att stärkas. De känner en större koppling till företaget vilket då även stärker 
kundrelationerna. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Det vore intressant att undersöka vad som krävs för en lyckad implementering av ett CRM-
system utifrån den teori som finns inom ämnet. För att senare ta denna kunskap och applicera 
i praktiken hos ett företag som vill implementera ett CRM-system. När implementeringen är 
över så ska denna studie utmynna i en mall för hur ett företag kan gå tillväga för att lyckas 
med en implementering. 
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Bilagor 

Intervjumall 
Allmänt 

1. Beskriv företagets verksamhet. 

2. Vad är din roll i företaget och vilka dina arbetsuppgifter? 
3. Hur många anställda har företaget? 

4. Hur ser marknaden ut för er verksamhet? (hårt konkurrensutsatt marknad ect) 
5. Vilken position har ni på marknaden? 

6. Hur ser företagets marknadsföring ut? (relations- eller transaktionsmarknadsföring) 

Kundrelation 
7. Beskriv företagets kunder, B2B, B2C? 
8. Hur ser er kommunikation med kunden ut? 

o T.ex. elektronisk, per telefon eller på andra vis. 
9. Hur ofta kommunicerar ni med kunderna? Dagligen, veckovis, månadsvis. 

10. Vad gör ni för att kunderna ska återkomma till just er? 
11. Vilken information lagrar ni om era kunder? 

o Varför just denna? Finns det någon bakomliggande tanke över detta?  
12. Kategoriserar ni era kunder och i så fall hur? (framtida, hög lönsamhet, låg lönsamhet) 

o Marknadsför ni er på olika sätt mot dessa grupper? 
13. Använder ni insamlad kundinformation till att skräddarsy/utveckla erat erbjudande, 

tjänst eller produkt för en framtida relation med kunden? 
14. Har åtkomsttiden till kundinformation ändrats i och med användandet av CRM-

systemet? 
15. Hur hanterar ni kundrelaterad information? 

o Hur hanterades det innan ni hade CRM-systemet? 
16. Anser ni att det är viktigt med långsiktiga kundrelationer? 

o Hur arbetar ni för att hålla en kundrelation ”vid liv”? 

17. Har ni gjort några undersökningar på hur kunderna upplever relationen? 

18. Tycker ni att en kunds lojalitet till företaget har ändrats efter införandet av CRM-
systemet? 

CRM 
19. Vilka avdelningar inom företaget är i direkt kontakt med CRM-systemet? 

o Skiljer sig användandet av CRM-funktioner mellan avdelningarna? 
o Vilka CRM-funktioner använder de? 

20. Finns det några CRM-funktioner som ni inte använder er av? I så fall varför inte? 
21. Varför införde ni CRM-systemet? 



 

 
 

o Vilka mål hade ni? 

o Vilka resultat hade ni hoppats på? 
o Uppfylldes dessa? 

22. Vilka förberedelser gjorde ni innan implementeringen? 
23. Uppstod det några problem under implementeringen? (Före, under, efter) 

24. Innefattar CRM-systemet verktyg för att analysera relationer med kunder? 
o Används denna funktion och kan ni se att det har påverkat 

kundrelationerna? 
o I så fall beskriv hur kundrelationerna har påverkats. 

25. Anser ni att ni har vunnit några konkurrensfördelar med erat CRM-system? 
26. Hur tror ni CRM-system har påverkat era kundrelationer? 

27. Har några arbetsroller inom företaget omarbetats pga. CRM-systemet och hur har det i 
så fall lösts? 

28. Om ni skulle göra om implementeringen idag, skulle ni göra något annorlunda? 


