
Mälardalens Högskola    Västerås den 28 maj 
Akademin för hållbar samhälls    IT‐ekonomprogrammet 
– och teknikutveckling    Kurskod: EIK021 
     
 

 

 

 

 

 

 
Kandidatuppsats i IT-ekonomi 

 
 
 
 

Betydelsen av CRM-system i utvecklingen 
av kundrelationer 

  
 

 

 

Författare: 

Dan Carlsson 801118 

Erik Jones 870909 

 

Handledare: 

Marie Mörndal 

 

 

 

 



 
Sammanfattning 
Seminariedatum:  2009-05-28 

Kurs:                       Mälardalens Högskola, EIK021, Kandidatuppsats i IT-ekonomi,                                                                                                                                                   
                 15hp 

Författare:               Dan Carlsson och Erik Jones, Västerås 

Titel:                        Betydelsen av CRM-system i utvecklingen av kundrelationer 

Handledare:            Marie Mörndal 

Nyckelord:              Kundrelationer, Relationsmarknadsföring, CRM, CRM-system 

Problem: Genom åren har CRM fått mer och mer uppmärksamhet genom 
den tekniska utvecklingen som skett i samhället. CRM har, under 
senare tid, blivit ett av de mest diskuterade ämnena när det gäller IT. 
Det finns dock en tydlig övertro på att företaget automatiskt blir 
bättre på att hantera och skapa bättre kundrelationer i och med in-
förandet samt användandet av ett CRM-system. Utifrån detta är det 
viktigt för företag att förstå vad CRM egentligen handlar om och 
vad ett CRM-system egentligen har för betydelse för utvecklingen 
av företagens kundrelationer. Följande frågeställning ligger således 
till grund för undersökningen: Vilken betydelse har CRM-system för ut-
vecklingen av företags kundrelationer? 

Syfte:                       Syftet är att beskriva och analysera vilken betydelse CRM-system 
har för utvecklingen av företags kundrelationer. 

Teori:  Det teoretiska resonemanget inleds med att beskriva och definiera 
begreppet relation, då relationer är en vital del inom relationsmark-
nadsföringen. Efter det beskrivs innebörden av begreppet rela-
tionsmarknadsföring för att på så sätt ge en bakgrund till och för-
ståelse för vad som ligger till grund för begreppet CRM och dess 
syfte. Slutligen ges en beskrivning av begreppen CRM och CRM-
system för att kunna utröna vilken betydelse CRM-system har för 
utvecklingen av företags kundrelationer.  

Metod: Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats och strukturen är av typen 
90 % teori och 10 % empiri där det empiriska materialet fungerar 
som ett praktiskt inslag i det teoretiska resonemanget. Den empiris-
ka undersökningen är av kvalitativ karaktär och har genomförts på 
ABB. 

Resultat: CRM-system har troligtvis en relativt liten betydelse när det gäller 
utvecklingen av företags kundrelationer. Det viktiga är att företag 
istället har en övergripande relationsfilosofi i sin organisation med 
utvecklade CRM-strategier. Utifrån dessa förutsättningar är det 
dock viktigt att lyfta fram CRM-systemet som ett bra verktyg i han-
teringen av data och information i relationen till kund. 

 

 



 
Abstract 
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Course:               Mälardalens Högskola, EIK021, Bachelor thesis in Business  
          and Information Systems, 15hp 

Authors:                  Dan Carlsson and Erik Jones, Västerås 
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     relationships 
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           system 

Problem: Throughout the years CRM has received increasingly amount of 
attention as a result of the technical development in the society. 
CRM has, during the last few years, become one of the most dis-
cussed subjects in the field of IT. However, there is an overconfi-
dence on CRM-systems and that companies become better on han-
dling and creating better customer relationships when implementing 
and using such a system. From this standpoint it’s important that 
companies understand the true meaning of CRM and it’s implica-
tions on the development of customer relationships. The essay is 
thus based on the following question: What significance does a CRM-
system have on companies’ development of customer relationships? 

Purpose:                 The purpose is to describe and analyze the significance of CRM-
systems in companies’ development of customer relationships. 

Theory:  The theoretical reasoning starts with describing and defining the 
term relationship, as relationships is a vital part in the relationship 
marketing. It continues with describing the implications of the term 
relationship marketing to offer a background and an understanding 
of the foundations of CRM and it’s purpose. Finally the terms CRM 
and CRM-systems are described to ascertain the significance of a 
CRM-system in the development of customer relationships.  

Method: The essay is based on a deductive approach and the structure of the 
essay is 90 % theory and 10 % empirics where the empirical mate-
rial functions as a practical feature to the theoretical reasoning. The 
empirical investigation is of a qualitative nature and has been carried 
out on ABB. 

Findings: CRM-systems probably have a relatively small significance in the 
development of customer relationships. What’s important is that 
companies have an all-embracing relationship philosophy within 
their organization with developed CRM-strategies. Considering this, 
CRM-systems can still be of much use in the handling of data and 
information in the specific customer relation. 
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1 Inledning 
 

Inledningen kommer att behandla uppsatsens bakgrund och problemområde för att leda fram till en 

forskningsfråga. Därefter kommer uppsatsens syfte att klargöras. 

1.1 Bakgrund 
1900-talets marknadsföringsstrategier har dominerats av ett transaktionsfokus och utbytet 

av fysiska produkter mot pengar. Det togs aldrig någon hänsyn till vilken relation kunden 

hade till företaget eller vilket behov som fanns, utan det enda som betydde något var att 

få kunden att köpa igen. (Bose 2002; Grönroos 2007) Efter 1970-talet växte dock ett nytt 

sätt att marknadsföra sig fram och fokus flyttades till samspelet mellan köpare och säljare. 

Genom att fokusera på samspelet blir det möjligt att se kunden som en partner i en rela-

tion, snarare än någon som bara handlar av företaget. Detta är kärnan i relationsmark-

nadsföringen, betoningen av själva relationen mellan båda parterna. (Grönroos 2007) Vi 

lever nu i en allt mer globaliserad och föränderlig värld där kunder kräver allt mer av sina 

leverantörer. Kunderna har även tillgång till mer information än tidigare, genom exem-

pelvis Internet, vilket gör att de snabbt kan jämföra leverantörer med varandra och där-

med hitta en ny leverantör. (Gummesson 2002; Kotler & Keller 2006) Därför blir det allt 

viktigare att fokusera på att tillfredställa sina nuvarande kunders behov och skapa långsik-

tiga relationer till dessa (Gummesson 2002). Relationen till kund anses, av Ford, Gadde, 

Håkansson och Snehota (2003), vara den mest betydelsefulla relationen för ett företag att 

ta hand om. En stor anledning till detta är att det blir allt vanligare att företag mer och 

mer börjar se sina kunder som knappa resurser (Gummesson 2002). Kotler & Keller 

(2006) stödjer både Ford et al (2003) och Gummessons (2002) resonemang genom att 

poängtera att det ibland kan vara upp till fem gånger dyrare att anskaffa en ny kund än att 

behålla en befintlig. Utifrån det uppmärksammade behovet av att skapa långsiktiga och 

lönsamma kundrelationer har sedan begreppet CRM (Customer Relationship Manage-

ment) vuxit fram som en, enligt Gummesson (2002), praktisk tillämpning av relations-

marknadsföringens grundprinciper och värderingar specifikt avseende företags relation 

till kund. Dagens näringsliv har nu insett att kunderna mer bör ses som en del av företa-

gets kärnverksamhet och att hanteringen och utvecklingen av kundrelationer har en stor 

inverkan på företagens framgång. De övergripande målen är att ständigt vara inriktade 

mot att tillfredsställa den specifika kundens behov eftersom det är kunderna som är 

grunden till verksamhetens framtida överlevnad. (Nguyen, Sherif & Newby 2007) 
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1.2 Problematisering 
CRM kommer från de nya affärsstrategierna om att sätta kunden i centrum (Gao & 

Zhang 2008). CRM har utvecklats till en affärsfunktion som kan ge konkurrensfördelar 

för företag som anammar den (Tromp, Versendaal, Batenburg & van Duinkerken 2006), 

genom att fokusera på långsiktiga värdeskapande relationer till kund (Gao & Zhang 2008; 

Nguyen et al 2007). CRM har under de senaste åren fått mer och mer uppmärksamhet 

genom den tekniska utveckling som skett i samhället, där framförallt IT:s ökade möjlighe-

ter till lagring och spridning av information varit en stor faktor (Tromp et al 2006). CRM 

är numera ett av de mest diskuterade ämnena när det gäller IT. Många konsultföretag 

tjänar stora pengar på att marknadsföra CRM-system som möjliggöraren till att kunna 

skapa långsiktiga samt lönsamma kundrelationer och därigenom nå ökade 

försäljningsintäkter. (Pedron & Saccol 2009) I en undersökning, som genomfördes i 

början av 2009 på 1700 företag världen över, visade det sig att så många som 95 % av de 

studerade företagens ledningar förväntar sig ökade försäljningsintäkter från sina 

säljansvariga, under räkenskapsåret 2009 jämfört med 2008 (Dickie 2009). Dickie (2009) 

påpekar då hur viktigt det är för företag att de använder sina CRM-system till sin fulla 

potential. CRM-system kan vara ett stort stöd i just interaktionen mellan kund och 

leverantör, men Dickie (2009) menar att dagens företag inte använder sina CRM-system 

fullt ut. Pedron & Saccol (2009) lyfter vidare fram statistik som pekar på att minst 50 % 

av alla CRM-projekt faktiskt misslyckas. Anledningen till detta är, enligt Pedron & Saccol 

(2009), Payne (2006) samt Chen & Popovich (2003), att företag inte förstår vad ett CRM-

system innebär för utvecklingen av deras kundrelationer. Det finns en tydlig övertro på 

att företaget automatiskt blir bättre på att hantera och utveckla sina kundrelationer i och 

med införandet samt användandet av ett CRM-system (Payne 2006). Här menar Pedron 

& Saccol (2009) att företagen inte alltid förstår att CRM är mer än ett IT-system.  

Utifrån ovanstående diskussion är det viktigt för företag att förstå vad CRM egentligen 

handlar om och vad användningen av ett CRM-system innebär för utvecklingen av före-

tags kundrelationer.  

1.3 Problemformulering 
I ovanstående resonemang behandlades begreppen CRM och CRM-system samt deras 

koppling till företagens strävan om att utveckla sina kundrelationer. Utifrån detta anses 

det intressant att vidare undersöka hur forskningsdiskussionen förs angående CRM-

systemens betydelse för utvecklingen av företags kundrelationer. Uppsatsen kommer 

därför utgå ifrån följande frågeställning: 
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 Vilken betyde lse  har CRM-system för utveckl ingen av före tags kundre lat io-

ner? 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva och analysera vilken betydelse CRM-system har för utvecklingen av 

företags kundrelationer. 
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2 Metod 
 

Metodavsnittet syftar till att inledningsvis presentera uppsatsen ämnesval och tillvägagångssätt. Vidare 

kommer teori som används presenteras och diskuteras kring dess trovärdighet och vetenskaplighet. Efter 

det kommer även den empiriska studiens tillvägagångssätt att framställas samt ett resonemang föras 

kring de valda arbetsmetoderna. Slutligen förs en diskussion om källkritik angående uppsatsens teore-

tiska och empiriska datainsamling. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats, vilket innebär att det teoretiska resonemanget 

ligger till grund för den empiriska datainsamlingen och fungerar som en utgångspunkt för 

uppsatsens problemformulering (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). Uppsatsförfattar-

na upplevde en stor problematik med att få möjlighet att genomföra empiriska studier, då 

de företag uppsatsförfattarna lyckades få kontakt med kände att de inte hade möjlighet att 

avvara tillräckligt med tid. I och med detta valde uppsatsförfattarna att genomföra upp-

satsen med ett större fokus på den aktuella forskningsdebatten inom det valda ämnet. På 

grund av detta kommer den empiriska datainsamlingen endast användas för att illustrera 

det teoretiska resonemanget. Det här betyder slutligen att uppsatsförfattarna valt en upp-

satsstruktur som består av 90 % teori och 10 % empiri.  

Uppsatsförfattarna är dock medvetna om att en större empirisk studie skulle kunna på-

verka det slutgiltiga resultatet och att uppsatsens resultat endast är en bild av verkligheten. 

Uppsatsförfattarna är även medvetna om att uppsatsens resultat kan uppfattas en aning 

vinklat. Men av ovanstående nämnda anledning, med att det empiriska materialet endast 

används för att ge en praktisk illustration till det teoretiska resonemanget, ser inte upp-

satsförfattarna detta som något stort problem.     

2.2 Val av teori 

För att kunna bygga upp det teoretiska resonemanget har författarna använt sig av tidiga-

re använd kurslitteratur samt litteratur från biblioteket på Mälardalens Högskola. Littera-

turen behandlar begreppen affärsrelationer, relationsmarknadsföring, CRM (customer 

relationship management) och CRM-system. För att ge en så trovärdig bild som möjligt 

har litteratur studerats både från varje begrepp enskilt men även i integration med var-

andra. Vid utformningen av det teoretiska resonemanget har även sökning av vetenskap-

liga artiklar genomförts i databaser som tillhandahålls av Mälardalens Högskola. Detta för 

att säkerställa trovärdighet i urvalet av teori eftersom dessa databaser endast innehåller 
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vetenskapligt granskade källor. Databaser som använts är ”Electronic Library Information 

Navigator” (ELIN), Emerald och ScienceDirect. Sökning har skett på begrepp som t.ex. 

”CRM”, ”Strategic CRM Technology”, ”CRM IT success” och ”CRM-system”.  

2.3 Empirisk datainsamling 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) beskriver empiriska studier utifrån kvantitativ re-

spektive kvalitativ karaktär. En kvantitativ undersökning handlar om att arbeta med en-

hetlig numerisk data medan alla övriga typer av studier ska ses som kvalitativa (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul 2006). Den empiriska undersökningsmetoden i denna uppsats är av 

en kvalitativ karaktär då författarna valt att genomföra besöksintervjuer. Den empiriska 

datainsamlingen genomfördes på företaget ABB AB (vidare benämnt ABB), då uppsats-

författarna ansett att det är ett intressant företag tack vare sin starka marknadsposition 

inom sin bransch samt att uppsatsförfattarna lyckades etablera en god kontakt med före-

taget.  

2.3.1 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med två olika befattningshavare inom ABB. Dessa personer är 

Lennart Torsner, ansvarig för verksamhets- och affärsutveckling på ABB Sverige samt 

Jan-Ove Mjelstad, affärsutvecklare på Process Automation Division, ABB. Anledningen 

till att uppsatsförfattarna valde besöksintervjuer för insamlingen av empirisk data var för 

att uppsatsförfattarna ville skapa en personlig kontakt med respektive respondent. Detta 

för att, som Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund (2001) lyfter fram, skapa ett 

förtroende hos respondenten och få möjlighet till följdfrågor och mer utvecklade svar, 

vilket förhoppningsvis ger större möjligheter att lyckas samla in den information som 

behövs för den aktuella studien. Inledningsvis etablerade uppsatsförfattarna kontakt med 

Jan-Ove Mjelstad som rekommenderade Lennart Torsner som den mest lämpade att 

intervjua utifrån uppsatsförfattarnas valda ämnesområde. Intervjuarbetet inleddes därmed 

med att intervjua Lennart Torsner som visade sig ha en god kunskap kring och inblick i 

verksamhetens övergripande arbete med kundrelationer och användande av IT-stöd i 

detta. Efter tips från handledaren valde uppsatsförfattarna sedermera att även genomföra 

en intervju med Jan-Ove Mjelstad, som har en större inblick i verksamhetens globala 

arbete eftersom han ingår i ABB:s globala CRM-systemsprojekt, för att få en bredare bild 

av deras arbete med IT i utvecklingen av kundrelationerna.  

Intervjumetoden som uppsatsförfattarna använde sig av var en besöksintervju av typen 

panelintervju. En panelintervju innebär att det finns fler än en intervjuare, för att kunna 

angripa det undersökta området från fler infallsvinklar, medan de endast finns en respon-
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dent. I panelintervjun leds den huvudsakliga intervjun av en huvudintervjuare medan 

övriga antecknar vad som sägs. (Christensen et al 2001) Angående intervjustruktur an-

vände sig uppsatsförfattarna av en semistrukturerad intervju där intervjuaren har en in-

tervjuguide för att leda intervjun framåt (Christensen et al 2001). Anledningen till detta 

val är att uppsatsförfattarna ansett att en sådan intervjustruktur föreföll mest lämplig för 

ändamålet. Detta eftersom denna struktur ser till att intervjun inte förlorar sitt problem-

fokus samt att den tillåter viss flexibilitet (Christensen et al 2001). Uppsatsförfattarna har 

även varit noga med att frågor som ställs ska vara av typen öppna frågor och inte vara 

ledande. Öppna frågor innebär att respondenten får svara helt fritt med egna ord och 

frågorna som ställs börjar ofta med frågeorden vad, hur och varför (Christensen et al 

2001). 

2.4 Källkritik 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) beskriver ett par huvudsakliga kriterier för att be-

döma källor. Kriterierna är samtidskrav och tendenskritik. Samtidskravet handlar om att 

försöka använda källor som är tidsaktuella (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). Detta 

har uppsatsförfattarna säkerställt genom att inte använda källor äldre än 10 år, men fram-

förallt genom att hela tiden sökt efter så nya källor som möjligt. När det gäller den empi-

riska datainsamlingen så har uppsatsförfattarna säkerställt samtidskravet genom att sam-

manställa varje genomförd intervju snarast möjligt efter dess genomförande. Vidare har 

även uppsatsförfattarna använt sig av en diktafon för att spela in varje intervju för att på 

så sätt minska risken för missad information. Tendenskritik handlar om att hela tiden 

ställa sig kritisk kring vilka egna intressen olika forskare kan tänkas ha angående det spe-

cifika ämnet samt att vara noggrann med framställandet av både positiva och negativa 

perspektiv av teoretiska resonemang (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). Uppsatsför-

fattarna är medvetna om detta och har genomgående i uppsatsen försökt att inte bli på-

verkade av någon forskares subjektiva uppfattning.  

Att kritiskt granska en empirisk källa handlar om prövning av validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att avgöra om källan svarar på det syfte som uppsatsen ämnar med 

att svara på. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006) Uppsatsförfattarna har arbetet för att 

säkerställa validitet genom att förklara och tydliggöra uppsatsens syfte i kontakten med 

företaget och därmed försäkra sig om att rätt person blir intervjuad. Intervjuguiden har 

även den utformats på ett sätt som överrensstämmer med det teoretiska resonemanget. 

Detta för att frågorna ska vara så relevanta som möjligt och därmed bidra till att svara på 

uppsatsens tänkta syfte. Reliabilitet handlar om att säkerställa ett tillförlitligt resultat som 
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någon annan ska kunna upprepa vid ett senare tillfälle. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 

2006) Reliabiliteten är svår att säkerställa då empirisk datainsamling skiljer sig beroende 

på vem som intervjuar och hur stor erfarenhet denne har (Christensen et al 2001). Ge-

nom att uppsatsförfattarna som sagt valde att använda sig av en diktafon har misstolk-

ningar kunnat reduceras, vilket kan stärka uppsatsens reliabilitet. Användandet av en dik-

tafon har även möjliggjort att uppsatsförfattarna har kunnat fokusera mer på och tolka 

respondenten svar och kroppsspråk på ett bättre sätt genom hela intervjun. Uppsatsför-

fattarna har dock ändå varit medvetna om att reliabilitet är oerhört svårt att säkerställa, 

men med tanke på de åtgärder som vidtagits kan uppsatsens reliabilitet ändå anses vara 

godtagbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

3 Teoretiskt resonemang 
 

Det teoretiska resonemanget inleds med att beskriva och definiera begreppet relation, då relationer är en 

vital del inom relationsmarknadsföringen. Efter det kommer innebörden av begreppet relationsmarknads-

föring beskrivas för att på så sätt ge en bakgrund till och förståelse för vad som ligger till grund för be-

greppet CRM och dess syfte.  Slutligen ges en beskrivning av begreppen CRM och CRM-system för att 

sedan, i uppsatsens analysdel, kunna utröna vilken betydelse CRM-system har för utvecklingen av före-

tags kundrelationer. 

3.1  Begreppet relation och dess betydelse 
Gummesson (2002) definierar begreppet relation som minst två parter som står i kontakt 

med varandra. Den ursprungliga formen av relation inom marknadsföringen är den mel-

lan leverantör och kund där parterna utför aktiviteter och interagerar med varandra 

(Gummesson 2002; Grönroos 2007). Storbacka & Lehtinen (2000) menar vidare att rela-

tioner handlar om utbyten av resurser över en längre tid. Dessa utbyten består av känsla, 

kunskap och handlingar.  Inom relationsperspektivet betraktas inte de enskilda utbytena 

till kund som det viktigaste, utan de relationer till kund som kan ge fler utbyten under en 

längre tid (Grönroos, 2007). Pedron & Saccol (2009) utvecklar detta resonemang genom 

att beskriva en relation som ett beroende mellan två parter som kan uppstå genom t.ex. 

samband, vänskap, bekantskap, förhållande eller av gemensamma politiska och/eller kul-

turella intressen. Genom att analysera dessa olika definitioner går det sedan att konstatera 

att en relation består av engagemang, ansvar, ömsesidig förståelse och mål (Pedron & 

Saccol 2009).  Pedron & Saccol (2009) beskriver vidare om relationens innebörd och 

menar att villkoren för att en relation ska kunna upprätthållas är följande:   

 Mutual knowledge  – Båda parterna i en relation måste delta och vara medvetna 

om varför relationen har uppstått och vad som vill uppnås med relationen.  

 Symmetry  – Det gäller att skapa ett ömsesidigt beroende mellan parterna så att 

maktbalansen bibehålls. 

 Long term or ientat ion – Det är viktigt att fokusera på långsiktighet och att båda 

parter är villiga att kompromissa för bibehållen långsiktighet. 

 Communicat ion  – Tvåvägskommunikation är av stor betydelse då det möjliggör 

för båda parterna att vara lyhörda och lära av varandra. 
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 Mutual bene f i t s  and sat i s fac t ion – För att båda parter ska uppleva relationen 

värdefull, krävs det att parterna är medvetna om varandras motiv, insatser och 

förväntade resultat. 

 Mutual trust  and fairness  – Båda parterna måste kunna lita på varandra och 

känna att den andra parten agerar utifrån bådas intresse. 

 Mutual l earning – Lärandeprocessen är av mycket stor betydelse och båda par-

terna måste vara villiga att lära av varandra. 

 Mutual commitment and e f for ts  f rom both part i es  – För en väl fungerande re-

lation är det viktigt att båda parterna är intresserade av att spendera mycket tid på 

relationen. 

 Uniqueness  – Alla relationer är unika och det krävs en medvetenhet kring detta. 

Vad som krävs för en lyckad relation skiljer sig således från en relation till en an-

nan.  

 Freedom  – Alla relationer är svårhanterliga och kräver alltid en viss uppoffring 

vad gäller parternas enskilda frihet. 

 Uncertainty  – Relationer pågår över tid och framtiden är ofta osäker och svår att 

förutsäga.  

Ovanstående beskrivning av begreppet relation är vidare i uppsatsen av stor betydelse när vi sedan redogör 

för relationsmarknadsföring, då relationsmarknadsföringen bygger på ett relationsperspektiv .  

3.2 Relationsmarknadsföring  
Vid början av 1900-talet, då den industriella revolutionen startade, producerades standar-

diserade produkter i stora skalor. Efterfrågan var i stort sett alltid större än vad som kun-

de produceras. Under mitten av 1900-talet förändrades dock detta och företag blev 

tvungna att inse att de måste tillverka vad människor ville ha, istället för att övertyga 

människor att köpa det som producerades. (Bose 2002) I och med detta blev det naturligt 

för företagen att börja marknadsföra sig i enlighet med den välkända marknadsmixen 

som bygger på de ”4P: na” (Produkt, pris, plats och påverkan). Denna teori fokuserar 

enbart på transaktioner av produkter och fungerar som en generell teori även i dagens 

situation för både producerande företag, men även tjänsteföretag. (Kotler & Keller 2006, 

Gummesson 2002) Detta kritiseras hårt av både Gummesson (2002) och Grönroos 

(2007) som menar att detta sätt att marknadsföra sig har blivit mindre effektivt och mind-
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re lönsamt. Fler och fler marknader börjar dessutom mogna, vilket skapar ökad och hår-

dare konkurrens när det handlar om att hitta nya kunder (Bose 2002). I och med detta 

blir det allt viktigare att företagen behåller sina nuvarande kunder och bygger långsiktiga 

relationer med dessa (Grönroos 2007). Relationen till kund anses, av Ford et al (2003), 

vara den mest betydelsefulla relationen för ett företag att ta hand om. Kotler & Keller 

(2006) stödjer Fords et al (2003) resonemang genom att poängtera att det ibland kan vara 

upp till fem gånger dyrare att anskaffa en ny kund än att behålla en befintlig. Detta fak-

tum gjorde att många företag under 1990-talet började anamma begreppet relationsmark-

nadsföring i sina marknadsföringsstrategier. Relationsmarknadsföringens grundprinciper 

handlar om att sätta relationer, nätverk och interaktioner i fokus, då dessa begrepp är 

centrala delar i dagens samhälle. (Gummesson 2002) Relationsmarknadsföringen har med 

tiden utvecklats till att även diskutera begreppen värde och kvalité.  Synen på dessa be-

grepp har förändrats, där Grönroos (2007) menar att det numera handlar om att skapa 

värde för kunden istället för att distribuera värde och Gummesson (2002) menar att det 

inte bara handlar om att skapa en god produktkvalité, utan att framförallt skapa och ut-

veckla en god relationskvalité. . 

3.2.1 Relationsmarknadsföringens grundläggande värderingar 
Företag som IBM och Sony talar om att relationen till kund blir allt viktigare och att före-

tag har mycket att vinna genom stärkta och långsiktiga relationer (Gummesson 2002). 

Ford et al (2003) styrker detta resonemang genom att betona tidsdimensionen som en 

nyckelfaktor när det handlar om relationer, mer specifikt kundrelationer, och menar att 

det krävs ett kontinuerligt utbyte över tid för att den ska bli framgångsrik. Även Grön-

roos (2007) och Seybold (1999) talar om detta och menar att för många företag blir inte 

kunderna lönsamma förrän efter en viss tid, se figur 1. Seybold (1999) menar vidare att 

förmågan att skapa återkommande kunder även har en stor inverkan på företags totala 

lönsamhet. Företag som lyckas attrahera de, för det specifika företaget, rätta kunderna 

och behålla dessa blir betydligt mer lönsamma än de företag som förlorar sina kunder 

efter endast några få transaktioner (Grönroos 2007).  
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Figur 1 – Sambandet mellan tid och lönsamhet. Källa: Seybold 1999 s. 54 

Tyvärr finns det dock alltid ett gap mellan tanke och genomförande. Anledningen till 

detta gap kan bero på flera orsaker som t.ex. svårigheten att fånga det som har betydelse i 

en specifik marknadsföringssituation, oförmåga att handla eller brist på data/information 

och användningen av detta vid beslut och handlingar (Gummesson 2002; Grönroos 

2007). Gummesson (2002) menar också att en annan anledning till gapet är marknadsfö-

rares saknade förståelse för marknadsföringens grundläggande idé. Marknadsföring är:  

”[…] the whole business seen from the point of view of its final result, that is, from the customer’s 
point of view”  

Drucker i Gummesson 2002 s. 28  

Marknadsföringens idé har idag blivit en modeföreteelse för många och det blir allt vanli-

gare att företag uttrycker detta i slogans som ”Kunden i centrum!” eller ”Kunden har 

alltid rätt!”. Tyvärr är det alltför många som använder sig av dessa uttryck för att fånga 

kunder utan att förstå innebörden av uttrycken. (Gummesson 2002) 

”Om marknadsförare och företagsledningen inte förstått och accepterat marknadsföringens grundläg-
gande idé som en naturlig del av sina värderingar, så  uppkommer ingen positiv effekt av RM och 
införandet av IT-baserade CRM-system, eCRM. Jag vill hävda att inadekvata grundläggande vär-
deringar – fel paradigm – är det största hindret för att lyckas i marknadsföringen.” 

 
        Gummesson 2002 s. 28 

 

Utifrån denna kritik som förmedlats kring företagens bristfälliga förståelse för marknads-

föring summerar Gummesson (2002) relationsmarknadsföringens värderingar på följande 

vis: 
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 Market ing management bör ses  som marknadsor ienterad före tagss tyrning  – 

Det är viktigt att lyfta fram att marknadsföring och försäljning bör ses som mer 

än bara en funktion och specialiserad avdelning på företaget. Det är något som 

berör hela företaget och det är då viktigt med förståelse för att det finns mark-

nadsförare på heltid och marknadsförare på deltid. Detta innebär att det är viktigt 

för företag att marknadsorientera hela organisationen eftersom alla anställda, oav-

sett arbetsuppgifter, påverkar relationen till kund i olika utsträckning. Detta är 

även något som Grönroos (2007) och Kotler & Keller (2006) lyfter fram som nå-

got av det mest centrala inom marknadsföringen. 

 Långsiktig t  samarbete  och win-win  – En viktig aspekt som relationsmarknads-

föringen lyfter fram är betydelsen av samarbete. Samarbete handlar om att arbeta 

som ett lag där kunder, leverantörer och andra aktörer ses som samarbetspart-

ners. Det handlar om att skapa en win-win situation, vilket även Grönroos (2007) 

poängterar, där värdet av relationen ökar lika mycket för båda parter. Tidigare fo-

kuserade företag allt för mycket på att anskaffa nya kunder och för lite resurser på 

att vårda och behålla befintliga. 

 Alla parter  i  en re lat ion har ansvar för  det  som händer .  De måste  vara ak-

t iva – Relationsmarknadsföring får inte blandas ihop med traditionellt säljtän-

kande där relationens långsiktighet och värde anses komma från kundens förtro-

ende för säljarens prestationer. Det är vikigt att vara medveten om att det inte all-

tid är leverantören som är den aktiva och nyskapande parten i relationen, utan att 

det faktiskt, framför allt i Business-to-Business, är kunderna som står för den 

största delen av utveckling och förändring.  

 Relat ions-  och serv i cevärder ingar ,  inte  byråkrat jur idiska värder ingar – By-

råkratiska värderingar kännetecknas, enligt  Gummesson (2002), av stelbenthet, 

lagar och bestämmelser med fokus på interna rutiner och  med mer intresse för 

ritualer än för slutresultat. Risken i detta scenario är att kunden i princip glöms 

bort och blir en betydelselös del i sammanhanget. Tyvärr existerar dessa värde-

ringar i allt för många företag, vilket relationsmarknadsföringen framhåller som 

ett problem. Det krävs andra värderingar som bygger på att skapa goda relationer 

och hög service gentemot kund där det enda som räknas är vilket slutresultat som 

uppnås. 
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3.2.2 Relationsinriktad organisation 
För att företag då ska kunna integrera relationsmarknadsföringens värderingar i sin orga-

nisation måste de börja se på och bedriva sin verksamhet på ett nytt sätt. Det här beskri-

ver Grönroos (2007) genom tre strategiska förutsättningar som han anser krävs för att 

företag ska kunna skapa och bedriva en framgångsrik relationsinriktad organisation: 

 Omdefiniera verksamheten som en tjänsteverksamhet där det företaget konkurre-

rar med är tjänster.  

 Betrakta företaget ur ett processperspektiv snarare än ett funktionsperspektiv. 

Företaget leder en process för att skapa värde för kunderna utöver själva försälj-

ningen av produkter. 

 Skapa partnerskap och nätverk för att kunna hantera hela den värdeskapande 

tjänsteprocessen. 

Den första punkten handlar om att det idag inte räcker att konkurrera med en vara utan 

att det snarare är varan i kombination med en tillfredsställande service som skapar attrak-

tiva erbjudanden. Företag bör därmed alltid definiera sig själva som tjänsteföretag oavsett 

vad som anses vara kärnprodukten i verksamhetens erbjudande. (Grönroos 2007) Ett 

vidare krav för att kunna bedriva en relationsinriktad marknadsföring är, enligt Grönroos 

(2007) och Gummesson (2002), att lära känna sina kunders långsiktiga behov och öns-

kemål på ett bättre sätt än tidigare. På så vis blir det möjligt att erbjuda sina kunder mer 

värde utöver själva produkten eller tjänsten.  

”Kunderna vill inte bara ha varor eller tjänster, de kräver ett långt mer allomfattande tjänsteerbju-
dande.” 

Grönroos 2007 s. 39 

Den andra punkten tydliggör att en kontinuerlig kundrelation kräver samarbete mellan 

företagets olika avdelningar som har ansvar för erbjudandets olika delar. Grönroos (2007) 

menar att i ett företag, med en funktionsorienterad organisation, blir varje avdelning mer 

enskilt optimerad utan en tanke på hur avdelningarna samverkar med varandra, vilket 

leder till en sämre kundhantering. Företagets avdelningar måste samordnas och ledas som 

en sammanhängande process innehållande aktiviteter som åstadkommer kundvärde.  

”Kunderna vill inte ha en kombination av suboptimala insatser från en leverantörs olika avdel-
ningar eftersom det inte ger totalt värde för kunden.”  

Grönroos 2007 s. 41 
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Den slutliga punkten belyser vikten av att skapa samarbeten och nätverk med andra före-

tag för att kunna skapa ett så tillfredställande kunderbjudande som möjligt. Idag kan före-

tag inte alltid själva ge kunden det helhetserbjudande som krävs, utan vissa delar av er-

bjudandet kan behöva kompletteras av andra företag. (Grönroos 2007) Det kan därför 

vara lönsamt och effektivt att samarbeta med andra företag för att gemensamt betjäna 

kunden och därmed skapa en bättre kundrelation (Gummesson 2002).  

Grönroos (2007) beskriver vidare tre av relationsmarknadsföringens taktiska faktorer 

som lägger grunden för ovan nämnda strategiska förutsättningar: 

 Ta direktkontakt med dina kunder och andra intressenter. 

 Bygg upp en databas som innehåller nödvändig information om dina kunder.  

 Utveckla ett kundinriktat servicesystem. 

För att kunna bedriva framgångsrik relationsmarknadsföring krävs det att företagen lär 

känna sina kunder mycket bättre än tidigare (Grönroos 2007; Gummesson 2002). Grön-

roos (2007) poängterar att företagen bör sträva efter att behandla sina kunder som indivi-

der i så stor utsträckning som möjligt och komma så nära sin kund som de kan, antingen 

via personliga möten eller med teknikens hjälp. Genom att göra detta får företagen en 

direktkontakt med sin kund och kan ta reda på deras behov vilket leder till att ett, för 

kunden, förmånligt erbjudande kan skapas. (Grönroos 2007) 

I den traditionella marknadsföringen har det funnits otillräcklig och begränsad informa-

tion om kunderna, vilket inte är tillräckligt för att kunna skapa en relationsstrategi (Grön-

roos 2007). Det krävs att företag använder sig av en databas där kundinformation kan 

lagras för att senare användas för att skapa en mer personlig kontakt med kunden (Pep-

pers & Rogers 1999). För att ytterligare främja kundrelationerna menar Grönroos (2007) 

att databasen kan användas som stöd för att kunna skapa skräddarsydda erbjudanden och 

kundprofiler. 

Den tredje taktiska faktorn för att lyckas med sin relationsmarknadsföring är att utveckla 

ett bra servicesystem där resurser som kunder, teknik och personal är viktiga. Kunden har 

ett viktigt inflytande på tjänsteerbjudandet och dess kvalité, vilket företag måste vara 

medvetna om och förstå. Som nämnts i tidigare punkt så har informationsteknik en viktig 

roll, men Grönroos (2007) poängterar att det är viktigt att tekniken som används även 

utgår från ett kundperspektiv och inte bara utifrån ett internt perspektiv. Personalens 
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attityd, uppträdande och engagemang är även det viktigt för en kundinriktad strategi. Tar 

inte personalen sin roll som servicepersonal på allvar finns det en stor risk att strategin 

misslyckas. Grönroos (2007) menar således att relationsmarknadsföring är beroende av 

en organisation som har en välorganiserad, kontinuerlig samt strukturerad intern mark-

nadsföring.  

Relationsmarknadsföringen är en viktig del att förstå när uppsatsen nu vidare beskriver begreppet CRM, 

då relationsmarknadsföringen är en grund i den praktiska diskussionen om hanteringen av kundrelatio-

ner, CRM .  

3.3 CRM 
CRM står för Customer Relationship Management och handlar övergripande om hur 

företag i praktiken arbetar för att skapa kundvärde och på så sätt erhålla långsiktiga och 

lönsamma kundrelationer. Definitionen om vad begreppet CRM innefattar och innebär 

skiljer sig dock åt, se figur 2. (Payne 2006) I diskussionen om CRM förknippar många 

idag begreppet CRM med IT, vilket är en stor missuppfattning (Nguyen et al 2007). Istäl-

let bör CRM beskrivas som en holistisk filosofi och övergripande verksamhetsstrategi där 

IT-system fungerar som ett stöd i detta arbete. (Pedron & Saccol 2009; Gao & Zhang 

2008; Payne 2006; Chen & Popovich 2003)  

 

Figur 2 – CRM-begreppets spektrum. Källa: Payne 2006 s. 19 (Egen bearbetning) 

Några definitioner på CRM följer nedan: 

“CRM är relationsmarknadsföringens värderingar och strategier – särskilt avseende kundrelationer 
– omsatta i praktisk tillämpning.” 

Gummesson 2002 s. 17 

 CRM förenar IT:s potential med relationsmarknadsföringsstrategier för att utveckla 

 långsiktiga och lönsamma kundrelationer (Payne 2006). 
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CRM är en integrerad ansats som handlar om hantering av kundrelationer, genom en 

kombination av människor, processer och teknologi, där målet är att lära känna, be-

hålla och utveckla sina befintliga kundrelationer (Chen & Popovich 2003).  

Samtliga definitioner tydliggör kopplingen mellan relationsmarknadsföringen och CRM. 

Detta är viktigt att poängtera då det ger en bra bakgrund och förståelse till vad CRM 

handlar om (Payne 2006; Grönroos 2007). Payne (2006) illustrerar detta i en hierarkisk 

ordning, se figur 3. 

 

Figur 3 – RM, CRM och CM i en hierarkisk ordning. Källa: Payne 2006 s. 22 (Egen bearbet-

ning) 

Beskrivningen av CRM kommer inledas med att tekniskt redogöra för IT-företeelsen CRM-system och 

hur det kan komma till användning vid hanteringen av kundrelationer. Detta för att kunna se CRM-

systemets roll i den mer övergripande CRM-diskussionen.  

3.3.1 CRM-systemet och dess koppling till utvecklingen av kundrelationer 
Ett CRM-system består av en rad olika komponenter. Dock är det viktigt att komma ihåg 

att funktionaliteten skiljer sig mellan de olika systemen på marknaden. Figur 4 visar på 

några av de vanligaste komponenterna som exempelvis CRM-system från Siebel och my-

SAP innehåller samt hur ett CRM-system kan interagera med andra IT-system i verksam-

heten. (Hedman & Kalling 2008)  
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Figur 4 – CRM-systemets olika komponenter i interaktion med andra IT-system. Källa: 

Hedman & Kalling 2008 s. 158-159 (Egen bearbetning) 

Sales  – Denna komponent möjliggör för företag att kartlägga och stödja alla steg i sälj-

processen samt gör gemensamma försäljningsaktiviteter i Business-to-Business genom-

förbara. Den kan också vägleda och stödja säljansvariga i både affärsuppgörelser och i 

hanteringen av vinstgenererande säljaktiviteter. 

Interact ive  sales  – Denna komponent möjliggör transaktionshantering och försäljning 

utan mänsklig kontakt via exempelvis en webbsida. 

Configurat ion  – Denna komponent möjliggör bearbetning och konfigurering av t.ex. 

produkter, priser och marknadsföringskampanjer samt service. 

Call  Center  – Denna komponent används för att kunna logga och styra alla sorters in-

teraktioner med kund som t.ex. inkommande samtal och transaktioner.  

Market ing – Denna komponent hjälper marknadsavdelningar och säljansvariga att de-

signa och genomföra specifika säljkampanjer samt mäta effekten på enskilda kundseg-

ment. 

Support ,  serv i ce  – Denna komponent möjliggör och stödjer arbete i nätverkande part-

nerskap för att på så sätt kunna förbättra marknadsföring, försäljning och service mot 

slutkund. 

Analys is  – Denna komponent används för att kunna analysera olika frågor angående en 

specifik kund. Vidare fungerar den även som ett stöd vid strategiska beslutsprocesser. 
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CRM-system innehåller, med andra ord, mjukvara och teknik som samlar och lagrar in-

formation om företagens kunder som sedan kan analyseras och användas för att förbättra 

företagets erbjudande och service (Chen & Popovich 2003). Långsiktigt ska det även bi-

dra till en starkare marknadsposition och öka företagets vinst (Hedman & Kalling 2008). 

Exempel på företeelser du kan analysera med hjälp av ett CRM-system är kundönskemål, 

kundrelationer och konkurrenters position på marknaden (Hedman & Kalling 2008; 

Chen & Popovich 2003). Hedman & Kalling (2008) menar vidare att företag idag försö-

ker bli allt mer kundorienterade samtidigt som de försöker öka effektiviteten på deras 

försäljning, marknadsföring och service. Här kommer då ett CRM-system bra till an-

vändning genom möjligheterna till lagring av all väsentlig information som behövs i in-

teraktionen med kund, som sedan är åtkomlig för alla i verksamheten som behöver den.  

”If this is successful, the costs for sales, marketing and customer service will be reduced, or the offer-
ing might be perceived as better, meaning increased prices and/or volume.” 

Hedman & Kalling 2008 s. 162 

Målet för ett CRM-system är just att det ska vara tillräckligt flexibelt för att kunna fungera 

som stöd i alla processer där interaktion med kund sker, samtidigt som det ska kunna 

integreras med andra IT-system såsom ERP-system och SCM-system (Stein & Smith 

2009). Chen & Popovich (2003) beskriver just CRM-system som en applikation som län-

kar samman företagets så kallade ”front-office” (Marknadsföring, försäljning osv.) och 

”back-office” (Lagerhantering, produktionsplanering osv.) med företagets alla interaktio-

ner till kund. Detta för att kunna utveckla en så omfattande och korrekt bild som möjligt 

av kunden och utifrån det förutspå framtida köpbeteenden. Det blir därmed möjligt att 

identifiera de mest lönsamma kunderna och fokusera på att bygga långsiktiga relationer 

till dessa. (Chen & Popovich 2003) 

”Companies can develop these relationships to customize the shopping experience, better predict on-
line buying patterns, entice customers with special offers or services, evaluate the economic advantage 
of each customer, and build long-term mutually beneficial relationships.” 

  Chen & Popovich 2003 s. 676 

Stein & Smith (2009) ger en bra sammanfattning av begreppet CRM-system och menar 

att CRM-system som sagt möjliggör insamling av information från flera olika källor i or-

ganisationen. Informationen kan sedan kombineras och användas av en mängd olika an-

vändare inom organisationen där framförallt beslutsfattare kan använda och analysera 

informationen för att på så sätt kunna skapa framgångsrika marknadsstrategier. Med 
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andra ord så ska CRM-systemet skapa och stödja en helhetssyn av all sälj- och servicein-

formation angående varje specifik kund. (Stein & Smith 2009)  

Efter att nu beskrivit CRM-system kommer nu CRM att diskuteras utifrån ett mer övergripande per-

spektiv.  

3.3.2 Ökning av kundvärde 
Skapandet av kundvärde är ett centralt inslag inom CRM. För att kunna utveckla och 

skapa bestående kundrelationer krävs en förståelse för när värde skapas för kunden. 

(Storbacka & Lehtinen 2000) CRM är en verksamhetsomspännande kundfokuserad af-

färsstrategi som hela tiden måste utgå ifrån kunden, där målet blir att skapa produkter 

och tjänster för att möta kundens behov (Chen & Popovich 2003; Gao & Zhang 2008). 

För att kunna skapa denna kundfokuserade strategi krävs följande enligt Chen & Popo-

vich (2003): 

 Gör det lätt för dina kunder att göra affärer med dig 

 Fokusera på slutkunden 

 Utred och förbättra informationsflödet genom din verksamhet 

 Skapa kundlojalitet genom att hela tiden agera proaktivt i kundinteraktionerna 

 Skapa mätbara mål och sträva efter att hela tiden förbättra dessa 

Sett utifrån detta synsätt minskar betydelsen av de enskilda transaktionerna och tanken 

med CRM är istället att skapa bestående relationer till kund, vilket visar kopplingen till 

relationsmarknadsföringens huvudbudskap. En viktig del inom CRM är att produkten 

bör betraktas som en helhetsprocess, i likhet med en av Grönroos (2007) strategiska för-

utsättningar. Här menar Storbacka & Lehtinen (2000) att den vanligt använda distinktio-

nen mellan varor och tjänster inte fyller något syfte. Produkten bör alltid ses som något 

som är kopplat till ett utbyte mellan leverantörens och kundens respektive processer. 

Storbacka & Lehtinens (2000) resonemang är i enlighet med Grönroos (2007) tidigare 

diskussion kring att alla företag bör se sig som en tjänsteverksamhet. Genom utbytet tes-

tas leverantörens förmåga att skapa värde för kunden. Ytterligare en punkt som behand-

las är leverantörens ansvar gentemot kunden. Storbacka & Lehtinen (2000) menar att det 

inte är tillräckligt att leverantören endast tillfredsställer kundens behov eller att kunden 

blir tillfredsställd. Leverantören måste ta ansvar för att utveckla sina kundrelationer och 

hela tiden erbjuda kunderna nya sätt att kunna skapa värde, se figur 5. 



 

20 

 

Figur 5 – Ökning av relationsvärde genom tre olika dimensioner. Källa: Storbacka & Leh-

tinen 2000 s. 32 (Egen bearbetning) 

Ökning av kundvärdet kan skapas och beskrivas utifrån de tre olika relationsdimensio-

nerna utbyte, relationsstruktur och relationsfaser. Kundrelationer handlar till en stor del 

om utbytet av resurser. Dessa resurser består enligt Storbacka & Lehtinen (2000) av käns-

la, kunskap och handlingar. Resurserna kan sedan kopplas samman med varandra utifrån 

en hierarkisk ordning. Känslan ligger till grund för hur väl kund och leverantör lyckas 

nyttja kunskap och information som utbytes mellan varandra. Ju starkare och mer positi-

va känslorna är mellan parterna i en relation, desto starkare växer sig relationen. Även i 

de situationer där beslut kan uppfattas synnerligen rationella så utgör känslorna ändå of-

tast kärnan i besluten. För kunden handlar positiva känslor om att de känner förtroende 

och tillit för leverantören och att de därmed upplever en bättre kontroll över relationen. 

Kunskap avgör i sin tur hur kunden tänker och handlar i relationen till sin leverantör. Det 

handlar till stor del om att kunden vill kunna rättfärdiga sina inköp. (Storbacka & Lehti-

nen 2000) För att åstadkomma detta behöver kunden besitta tillräcklig med kunskap 

kring det berörda företaget, vilket endast kan införskaffas genom tydlig och kontinuerlig 

kommunikation samt information från företaget. (Grönroos 2007; Kotler & Keller 2006) 

Företag har en rad olika kundrelationer. Dessa relationer är i sig sedan uppbyggda av en 

kedja med möten och aktiviteter där resurser utbytes. Tillsammans utgör dessa delar ni-

våer i en relationsstruktur. För att kunna utveckla sina kundrelationer är det viktigt att 

analysera denna relationsstruktur. Detta för att kunna identifiera, definiera samt registrera 

aktiviteterna och därmed erhålla en förståelse för hur kundrelationerna kan utvecklas. I 

detta arbete kan företaget sedan beräkna varje enskild kundrelations kostnad genom att 
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använda de olika aktiviteterna som kostnadsbärare. Genom att vara medveten om sina 

aktiviteter och deras kostnader blir det lättare att fastställa kundrelationens lönsamhet. 

Storbacka & Lehtinen (2000) lyfter fram att kunder många gånger kan uppleva tillfreds-

ställelse på skilda sätt i olika nivåer av relationen. Med detta menas att kunder kan vara 

missnöjda med ett specifikt möte, men ändå vara nöjda med relationen som helhet. Stor-

backa & Lehtinen (2000) exemplifierar detta med att en lunchgäst exempelvis kan vara 

missnöjd med servicen på en restaurang, men ändå vara nöjd med restaurangen som hel-

het. Företag kan således inte hantera alla kundrelationer på samma sätt, då vissa relationer 

kräver mer utbyte av kunskap och känslor eftersom processerna kan vara olika komplexa 

mellan kund och leverantör. (Storbacka & Lehtinen 2000) Därför bör kundrelationer 

delas in i olika grupperingar där relationsstrategier, som möjliggör värdeökning och till-

växt, bör utarbetas för varje kundgrupp. (Payne 2006) 

Kundrelationer kan sedan delas in i olika faser som måste hanteras på olika sätt. Detta för 

att kunna säkerställa utvecklingen av det totala relationsvärdet. En kundrelation kan delas 

upp i skapandet, utvecklandet och avslutandet av en relation. För skapandet av en ny 

kundrelation, krävs att ett intresse skapas. Detta sker vanligtvis genom något slags mindre 

utbyte av information och känsla, där sändaren ändå uppfattas som trovärdig och infor-

mationen intressant. Det här kan vara starten på en kundrelation. Det huvudsakliga samt 

viktiga samspelet sker dock sedan i utvecklingsfasen, eftersom det är i denna fas de hu-

vudsakliga värdeökningarna av relationerna är möjliga. Efter skapandet av kundrelationen 

kan företaget arbeta mer med att utveckla relationen, för att på så sätt öka dess totala 

värde. (Storbacka & Lehtinen 2000; Chen & Popovich 2003) Tyvärr upphör dock vissa 

kundrelationer med tiden och det är då viktigt att hantera dessa avslut på ett så bra sätt 

som möjligt.  Det kan ibland också vara så att en kundrelations ekonomiska värde är så 

pass lågt att det blir ekonomiskt oförsvarbart att bevara denna. (Storbacka & Lehtinen 

2000) Oavsett anledningen till en avslutad kundrelation gäller det att företag är medvetna 

om att alla kunder, till viss utsträckning, påverkar verksamhetens framtid. Det är därmed 

av stor vikt att avslutade kundrelationer inte figurerar som negativa referenser i andra 

affärssammanhang. (Grönroos 2007; Kotler & Keller 2006) 

3.3.3 Realisering av begreppet CRM 
CRM bör integreras i allt ett företag gör, all dess personals ageranden och i alla transak-

tioner som genomförs av företaget (Payne 2006). Företag måste följaktligen börja se sin 

verksamhet utifrån ett processorienterat perspektiv där alla processer strävar efter att 

skapa värde för kund (Stein & Smith 2009; Grönroos 2007). Payne (2006) utvecklar detta 
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resonemang genom fem gränsöverskridande CRM-processer som sammanfattar integre-

ringen av CRM i en organisation. Följande fem processer möjliggör för företag att bli 

fullt kundorienterade genom hela organisationen, se figur 6.  

 

Figur 6 – CRM som en gränsöverskridande strategi. Källa: Payne 2006 s. 30 (Egen bearbet-

ning) 

Nyckeln till effektivt CRM-arbete ligger i hur väl ett företag kan hantera dessa fem pro-

cesser där s trateg iutveckl ingsprocessen lägger grunden för ett företags arbete med CRM. 

Det gäller att kombinera affärsstrategier med kundstrategier för att kunna skapa sin 

CRM-strategi. Målet med kundstrategier är att först och främst avgöra vilka kunder som 

ska behållas för att sedan segmentera dessa i lämpliga grupperingar. Hur väl affärsstrate-

gier och kundstrategier interagerar med varandra avgör sedan hur lyckosamt CRM-

arbetet blir. (Payne 2006) 

Värdeskapandeprocessen handlar om att omvandla strategierna till praktiska processer 

som ska bidra till värde för både kund och leverantör. Värdet som kunden erhåller är de 

sammanlagda fördelarna som han eller hon kan vinna från kärnprodukten, kringliggande 

tjänster och service eller genom en kombination av dessa. Genom att hantera detta vär-

deutbyte på bästa sätt kan företaget maximera det totala värdet på önskade kundsegment. 

(Payne 2006) 

Integrat ionsprocessen fokuserar på skapandet och integreringen av en, inom företaget, 

enhetlig syn på kunden. Det gäller att hitta en lämplig kombination av interaktionskanaler 

som säkerställer en positiv upplevelse för kunden. (Payne 2006) 
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Informationshanter ingsprocessen syftar till att samla, lagra och använda all data och in-

formation från alla interaktioner med kund. Med hjälp av IT möjliggörs fullständiga och 

aktuella kundprofiler som kan förbättra kundens upplevelse av företaget. För detta kan 

ett CRM-system innehållande databaser och analysverktyg samt stödjande front-office 

och back-office system som integrerar med CRM-systemet vara till stor hjälp. (Payne 

2006) 

Utvärder ingsprocessen handlar om att utvärdera prestationsnivån i samtliga CRM-

processer. Det gäller att säkerställa en lämplig och acceptabel nivå som kan leda till fram-

tida förbättringar. Det är då viktigt med nyckeltal och prestationsindikatorer som mäter 

hur välplanerade och effektiva alla CRM-aktiviteter är samt möjliggöra feedback för att 

kunna maximera organisationens prestationsförmåga. (Payne 2006)  

Behovet av information blir här väsentlig och har även kommit att få ett allt större fokus 

i diskussionen om företagens strävan efter ökad försäljning och förbättrad lönsamhet 

(Payne 2006). Ett sätt att åstadkomma detta blir då utvecklingen av företagens kundrela-

tioner där tillgången av information är av stor vikt (Ford et al 2003). Lagringen av infor-

mation är som sagt en väsentlig del i utvecklingen av kundrelationer, men en bristfällig 

användning av informationen gör lagringen meningslös. Det viktigaste är istället att ut-

nyttja informationen, för att på så sätt vara informerad och därigenom kunna ta korrekta 

beslut. Hemligheten ligger som synes i hur företag använder sig av informationen snarare 

än dess blotta existens. (Hedman & Kalling 2008) Många företag likställer som sagt CRM 

med IT idag och tror att ju större databas de har desto bättre blir de på att hantera sina 

kundrelationer (Nguyen et al 2007). Det här är, enligt Payne (2006), ett stort misstag och 

menar att det är fullt möjligt att utveckla goda relationer till sina kunder utan förstklassiga 

IT-system. Därför är det viktigt att sätta den tekniska aspekten av CRM i rätt perspektiv, 

nämligen som ett stöd men inte som den fullständiga lösningen. (Payne 2006) 

Pedron & Saccol (2009) stärker Paynes (2006) resonemang och poängterar just att CRM 

har fått ett alldeles för stort teknologiskt fokus och det nu är på tiden att begreppet får en 

ny innebörd och definition. Ett vanligt misstag företag gör är att implementera ett CRM-

system utan att först utvärdera ifall organisationen är tillräckligt förberedd (Payne 2006; 

Nguyen et al 2007; Chen & Popovich 2003). Pedron & Saccol (2009) menar att forsk-

ningen tenderar att definiera CRM utifrån tre åtskilda delar (CRM som en filosofi, CRM 

som en strategi eller CRM som ett teknologiskt verktyg) vilka istället bör diskuteras som 

en sammankopplad helhet i symbios med varandra.  
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CRM som en f i loso f i  – handlar om att se på CRM som ett övergripande sätt att göra 

affärer på. Denna filosofi bygger på ett relationsperspektiv och bör sätta sin prägel på 

hela verksamheten som en övergripande kontext där strategi och IT samspelar. (Pedron 

& Saccol 2009; Payne 2006; Grönroos 2007) 

CRM som en strateg i  – handlar om att se på CRM som en organisationsstrategi där må-

let är att bygga relationer med sina kunder, genom skapandet och utvecklandet av proces-

ser och aktiviteter. (Pedron & Saccol 2009; Payne 2006) 

CRM som et t  t eknologiskt verktyg  – handlar om att se på CRM som ett teknologiskt 

verktyg som används för att samla in, lagra och analysera data och information om före-

tagets kunder, för att på sätt möjliggöra utveckling av kundrelationer. (Hedman & Kalling 

2008) 

Det krävs att företaget genomsyras av en CRM-filosofi där företagskulturen och historien 

pekar på att det finns en kollektiv vilja att skapa och stödja långsiktiga relationer till sina 

kunder. Det här problemet kan t.ex. ses i vissa företag där marknadsavdelningar är foku-

serade på säljaktiviteter eftersom deras belöning styrs av försäljningsresultat. Utifrån detta 

anser inte säljarna att underhållning av kundrelationer är deras ansvar, vilket innebär att 

missnöjda kunder inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Självklart behövs det olika 

nivåer av engagemang när det gäller en CRM-filosofi. För vissa företag kan det vara nöd-

vändigt med förändringar av både processer och aktiviteter för att möjliggöra använd-

ningen av ett CRM-system, medan andra företag kanske helt enkelt tvingas skjuta upp 

införandet av ett CRM-system, för att undvika att systemet blir ett hinder. Tidigare kunde 

företag använda bristen av kundinformation som en ursäkt till att inte kunna tillfredsställa 

kundens behov. Detta problem kvarstår dock även idag, trots CRM-systemens möjlighet 

att fungera som stöd i insamlandet av viktig information, eftersom många företag fortfa-

rande inte ser behovet av och potentialen med att utnyttja denna information i arbetet 

med kund. (Pedron & Saccol 2009) 

 ”The information integration supported by the use of CRM IT tools has an essential role to play in 
this sense, but it cannot stand alone to promote a true and deep integration towards a customer-
centered organization […] Even if the company is already customer-centered and has a CRM-
philosophy, an isolated CRM tool without process revision, adaptions and involvement of all areas 
and managers will not be efficient.” 

Pedron & Saccol 2009 s. 43, 45-46 
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Pedron & Saccol (2009) lyfter vidare fram att det är viktigt med en djup förståelse för vad 

begreppet relation verkligen innebär i utvecklingen av en CRM-filosofi, vilket även Grön-

roos (2007) poängterar. Detta eftersom CRM-filosofin sedan är tänkt att styra och leda 

CRM-strategierna och användandet av IT i arbetet med kundrelationerna. Det krävs se-

dan koordinering och integrering mellan alla medarbetare i organisationen samt ett stort 

engagemang för att en CRM-filosofi ska kunna möjliggöra en kundorienterad organisa-

tionskultur. (Pedron & Saccol 2009; Payne 2006) 
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4 Empirisk illustration 
 

Nedan presenteras det empiriska underlaget som kommer att användas för att exemplifiera och komplet-

tera det teoretiska resonemanget. Den empiriska datainsamlingen har genomförts med hjälp av två inter-

vjuer. Respondenter var Lennart Torsner, ansvarig för verksamhets- och affärsutveckling på ABB Sveri-

ge samt Jan-Ove Mjelstad, affärsutvecklare på Process Automation Division, ABB. Genomgående i den 

empiriska illustrationen kommer ABB utifrån ett globalt perspektiv benämnas ”ABB” medan ABB 

utifrån ett lokalt perspektiv kommer benämnas ”ABB Sverige”. 

4.1 Bakgrund 
ABB är ett stort globalt industriföretag verksamt i omkring 100 länder med huvudkonto-

ret i Zürich, Schweiz. ABB-koncernen grundades 1988 genom en sammanslagning av 

företagen Asea och Brown Boveri och består idag av fem olika verksamhetsområden: 

Power products, Power systems, Automation products, Process automation och Robo-

tics. Den globala omsättningen uppgick 2008 till närmare 35 miljarder USD varav ABB 

Sverige stod för 7,5 miljarder SEK. ABB-koncernen sysselsätter globalt omkring 120 000 

personer och i Sverige ca 9000. (www.abb.se1, 2, 3, 5 2009; www.abb.com2 2009) ABB är en 

världsledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och 

industriautomation och innehar, i genomsnitt över alla verksamhetsområden, hela 35 % 

av den svenska marknaden. Marknadsandelarna varierar som sagt och i vissa områden, 

som t.ex. Robotics, uppgår marknadsandelen till så mycket som 60 %. (Torsner) Deras 

övergripande affärsstrategi är att förbättra prestanda och minimera miljöpåverkan för 

energiföretag och industrier. Kunderna ska snabbt och enkelt ha tillgång till deras erbju-

danden och ABB beskriver deras sätt att göra affärer som värdebaserat, ledarskapsdrivet 

och resultatorienterat. (www.abb.se4 2009)   

4.2 ABB:s CRM-systeminfrastruktur 
ABB:s CRM-systeminfrastruktur har tidigare varit väldigt fragmenterad där t.ex. ABB 

Sverige har haft 10-15 olika CRM-system på dess olika avdelningar. Några av systemen 

har funnits på flera avdelningar medan vissa bara har funnits lokalt på en avdelning. Det 

här har inneburit att kommunikationen mellan olika avdelningar fungerat undermåligt, 

eftersom det inte har gått att dela och utnyttja information mellan de olika systemen. Se-

dan början av 2000-talet har ABB Sverige arbetat med ett CRM-projekt där målet är att 

skapa en gemensam CRM-plattform som ska integreras i och användas på alla avdelning-

ar. CRM-systemet som är tänkt att användas är Superoffice webbaserade CRM-system 

Caesar. Till en början är tanken att CRM-systemet ska fungera som ett stöd för säljarna i 
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deras dagliga arbete. CRM-systemet får då som huvuduppgift att stödja säljarna, så att de 

kan lagra information om varje enskild kund och logga varje kundbesök och tillhörande 

aktiviteter så som utskick av nya offerter. (Torsner) 

Torsner tydliggör att deras sätt att använda CRM-systemet gör att det istället bör ses som 

ett kontakthanteringssystem (Contact Management) snarare än ett fullskaligt CRM-

system. Anledningen till att ABB Sverige väljer att använda CRM-systemet på det här 

viset beror på att det tidigare inom ABB Sverige varit ett stort fokus på teknisk funktio-

nalitet och avancerade systemfunktioner, utan att fundera över hur dessa funktioner ska 

kunna användas i den dagliga verksamheten. Den här gången har fokus istället legat på 

hur ABB Sverige överlag arbetar i sin organisation när det gäller försäljningsarbetet för att 

sedan försöka använda ett CRM-system som stöd i detta arbete. Strategin har den här 

gången varit att använda CRM-systemet så enkelt som det bara går, för att på så sätt göra 

det så användarvänligt som möjligt. Tanken med att göra på det här viset har, enligt 

Torsner, varit att se till att säljare och övriga användare ska känna att de är delaktiga och 

att de får ett användarvänligt gränssnitt att arbeta mot. Detta för att främja användaren 

till att föra in data i systemet så att det i sin tur kan leda till bra information för besluts-

underlag i den övriga verksamheten. (Torsner) 

Även ur ett globalt perspektiv har ABB:s CRM-system infrastruktur varit fragmenterad 

där varje land har sina egna lokala system och lösningar. Därför är ABB nu i takt med att 

implementera ett övergripande CRM-system som ska integreras med varje lands respekti-

ve Contact Management system. Det globala CRM-systemet är Microsoft Dynamics 

CRM och tanken med systemet är att kunna skapa en bättre transparens inom ABB. Med 

detta menas i grund och botten att ABB ska få en bättre översikt av hela sin egen verk-

samhet och kunna se vad som händer inom företaget. (Mjelstad) 

4.3 ABB:s hantering av kundrelationer 
En viktig del att förstå i diskussionen om ABB:s kundrelationer och hanteringen av dessa 

är, som både Torsner och Mjelstad lyfter fram, vikten av att se detta utifrån ett större 

sammanhang. Fokus ligger hela tiden på att öka sin försäljning och tjäna mer pengar och 

det är i detta arbete som utveckling av kundrelationerna kommer in som en viktig aspekt. 

ABB Sveriges kunder är idag segmenterade i tre delar, där de 25 största kunderna står för 

50 % av orderingången, 187 kunder står för 31 % och resterande dryga 4000 kunderna 

står för kvarstående 19 %. Utifrån denna situation bearbetas dessa tre segment på olika 

sätt och relationernas hantering varierar. (Torsner) 
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Enligt Torsner arbetar ABB Sverige enligt en kundstrategi som bygger på tre olika kund-

perspektiv. Relationen till det största kundsegmentet styrs av ett utifrån och in perspektiv 

där den enskilda kunden har ett stort inflytande på relationen. Dessa relationer är i regel 

mycket starka och det sker ett nära och välutvecklat samarbete som mer kan ses som ett 

nätverkande partnerskap. Relationen till mellansegmentet styrs utifrån en lokal närvaro. 

Detta segment består till stora delar av mera lokala kunder, där relationen fortfarande är 

relativt stark genom ABB Sveriges lokala business centers som möjliggör en stark närvaro 

och stor tillgänglighet för sina kunder. Det tredje och sista kundsegmentet kallar Torsner 

för öppna kunder. Dessa relationer styrs av ett inifrån och ut perspektiv där relationen i 

princip bara består av en enkelriktad kommunikation från ABB Sveriges sida. Relationen 

i detta segment är av svagare karaktär och försäljning sker via grossister, distributörer 

eller via andra samarbetspartners. (Torsner; Mjelstad) 

När det gäller ABB Sveriges interaktion med kund så varierar även det beroende på vilket 

segment den specifika kunden tillhör. Med de större kunderna sker en kontinuerlig och 

närmare interaktion genom telefon och personliga besök med engagemang från både 

säljare och ledning. I dessa relationer bedrivs många gånger gemensamma utvecklingspro-

jekt där målet är att tillsammans stärka samarbetet och skapa värde för båda parters verk-

samheter. Här försöker ABB Sverige utnyttja alla sina globala och lokala resurser från 

olika delar av verksamheten för att kartlägga och lära känna sina kunder och dess värde-

ringar. När det handlar om de övriga kunderna sker det i princip ingen personlig interak-

tion, eftersom försäljningen sköts av externa samarbetspartners. ABB Sverige har vid ett 

antal tillfällen försökt att lämna över allt ansvar när det gällde hanteringen av dessa kund-

relationer till samarbetspartnerna. Detta visade sig dock vara mindre lyckosamt och har 

lett till att ABB Sverige idag själva ansvarar för marknadsföringen. De arbetar även idag 

med en återkommande kommunikation till dessa kunder som bygger på kundmätningar 

med hjälp av t.ex. webbenkäter. (Torsner)  

I samband med en försäljning är det sedan viktigt med en god uppföljning och service 

där ABB tar ansvar gentemot kund och säkerställer att produkten ska fungera i enlighet 

med kundens förväntningar. ABB har i detta syfte upprättat en serviceorganisation som 

sköter all service och eftermarknad mot kund. Med hjälp av en serviceorganisation kan 

ABB skapa mervärde för kunden genom att erbjuda en helhetslösning bestående av varor 

samt kringliggande tjänster och service. Kunden får förutom varan möjlighet att teckna 

ett så kallat full service-avtal där ABB, förutom att installera varan, erbjuder sig att un-



 

29 

derhålla samt utveckla denna i symbios med kunden. För att sedan också kunna möjlig-

göra för framtida försäljning samarbetar och nätverkar ABB med andra företag som kan 

komplettera viktiga delar i deras erbjudande för att på så sätt försöka möta kunders olika 

behov. Ytterligare aktiviteter som är viktiga i kundhanteringsarbetet är seminarier, kund-

tidning och mässor. Seminarierna är till för att ABB och deras kunder ska få möjligheten 

att träffas för att utbyta kunskap, tankar och idéer. Kundtidningen används till att infor-

mera ABB:s kunder om produktnyheter, nya och pågående projekt samt aktuell informa-

tion rörande ABB:s interna verksamhet. Deltagande på mässorna är till för att marknads-

föra sina produkter till befintliga, men framförallt nya kunder. (Mjelstad) 

4.4 ABB:s hantering av kundrelationer och CRM-systemets roll i detta 
Mjelstad redogör att ett stort syfte med ett övergripande CRM-system är att alla inom 

ABB ska arbeta mot en och samma databas för att på så sätt i realtid kunna dela och ta 

del av all nödvändig information. Till exempel så är ABB Sveriges verksamhet geografiskt 

utspridd där respektive divisionschef är placerad på en ort, säljcheferna på en annan och 

de lokala säljkontoren även dem är utspridda över hela landet. Här blir det viktigt med en 

god kommunikation och informationsdelning. Genom en gemensam kunddatabas kan 

samtliga avdelningar ta del av all nödvändig information om varje specifik kund. Med 

hjälp av den här informationen kan då de olika avdelningarna samordna exempelvis ge-

mensamma kundaktiviteter och därigenom kunna skapa en bättre bild av kundens behov 

och på så sätt förbättra det totala erbjudandet. (Mjelstad) 

ABB Sveriges marknadsavdelning består idag av ca 1200 personer varav 900 är service-

tekniker, 150 är utesäljare och resterande 150 är innesäljare. Idag är informationslagringen 

inom marknadsavdelningen många gånger bristfällig. Detta visar sig framförallt när det 

gäller serviceteknikernas arbete. Ett exempel på detta, som Torsner själv valde att lyfta 

fram, är när serviceteknikerna är ute hos kund och märker att en viss maskin kommer 

behöva bytas ut inom det närmaste året. Den här vetskapen går idag allt för ofta förlorad, 

på grund av den bristfälliga informationslagringen, och blir därmed inte tillgänglig för 

resten av verksamheten. Resultatet av detta kan, enligt Torsner, bli att ABB Sverige inte 

kan arbeta proaktivt för att säkerställa en fungerande maskin för kunden och förebygga 

stopp i produktionen. Istället tvingas kunden själv kontakta ABB Sverige när produk-

tionsstoppet är ett faktum, vilket i sin tur skulle kunna innebära en missnöjd kund. Detta 

skulle kunna ha undvikits ifall denna information hade kunna utnyttjats för den berörda 

säljaren och dennes planering. (Torsner)  
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Torsner tydliggör dock att utan en gemensam kundstrategi i organisationen så kan inte ett 

CRM-system fungera som ett stöd i verksamheten och det får därmed heller ingen effekt 

på utvecklingen av kundrelationerna. ABB har därför varit noga med att säkerställa en 

övergripande strategi inom organisationen som bygger på enhetliga säljprocesser och 

arbetssätt, där ett gemensamt CRM-system ska fungera som stöd genom alla avdelningar i 

verksamheten. Det här förtydligar Mjelstad genom att poängtera hur viktigt det är att 

ABB ser potentialen i sina befintliga kunder och att ABB lär känna samt sköter relatio-

nerna till dessa. Mjelstad beskriver att starka kundrelationer bygger på en god förståelse 

för vad kunden värdesätter, behöver, hur de tänker samt vilka investeringsmöjligheter de 

har. Starka kundrelationer är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt försäljningsarbete. Det 

handlar om att använda sig av sina bästa mänskliga samt tekniska resurser för att kunna 

utnyttja denna förståelse och på så sätt skapa värde för kunden. CRM-systemet kommer 

här att stödja ABB i deras försäljningsarbete genom att möjliggöra registrering av nya 

försäljningscase samt skapa möjlighet till bättre inblick i varje enskilt kundprojekt. Detta 

för att lättare kunna se potentialen i varje enskild kund för att på så sätt kunna erbjuda 

produkter från flera olika verksamhetsområden inom ABB:s verksamhet. (Torsner; Mjels-

tad) 

Ett exempel på detta skulle kunna vara att en kund inom tillverkningsindustrin ska ut-

veckla sin produktion och då behöver bygga ut sin kraftanläggning. ABB Power Systems 

anlitas för att lösa detta och i samband med arbetet med kraftanläggningen identifierar 

ABB att det finns andra behov som ABB kan tillhandahålla. Det kan då vara att de behö-

ver nya robotar och styrningsapplikationer till sin produktion som ABB Robotics och 

ABB Process Automation kan erbjuda. Tanken är då, som tidigare nämnts, att CRM-

systemet ska användas som stöd genom hela försäljningsprocessen och effektivt lagra 

samt distribuera informationen genom hela ABB:s organisation. Det stora värdet med det 

här ligger, som nämnts tidigare, i utvecklingsarbetet av ABB:s försäljning, där målsätt-

ningen är att erbjuda sina kunder ett helhetserbjudande som innefattar produkter och 

lösningar från samtliga fem produktområden. Torsner poängterar här vikten av en tydlig 

och kontinuerlig kommunikation till alla medarbetare, som klargör syftet och värdet med 

att kunna dela information mellan de olika avdelningarna inom organisationen. Mjelstad 

lyfter även fram det faktum att ABB redan sen tidigare skapat en gemensam kundstrategi, 

där processer och arbetssätt är etablerade inom organisationen. Det här underlättar an-

vändandet och ökar effekten av ett CRM-system i verksamheten då CRM-systemet 

kommer stödja ABB:s redan befintliga kundstrategi. (Mjelstad; Torsner) 
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5 Diskussion  
 

I detta avsnitt ämnar uppsatsförfattarna använda det empiriska materialet för att komplettera det teore-

tiska resonemanget med en praktisk aspekt. Diskussionen kommer att struktureras utifrån de tre över-

gripande perspektiven relationsfilosofi, strategi och teknologi. 

5.1 Organisatorisk övergripande relationsfilosofi 
Precis som Pedron & Saccol (2009), Payne (2006) och även Grönroos (2007) lyfter fram 

så är en relationsfilosofi grunden i ett framgångsrikt CRM-arbete. Även om varken Mjels-

tad eller Torsner var medvetna om att begreppet CRM stod för mer än bara CRM-system 

gick det ändå att se tydliga kopplingar till en organisatorisk relationsfilosofi inom ABB. 

Mjelstads beskrivning av ABB:s säljarbete visar på betydelsen av långsiktiga kundrelatio-

ner, vilket Gummesson (2002) och Seybold (1999) menar är av stor vikt för ett företags 

lönsamhet. ABB:s sätt att bedriva sin verksamhet och deras sätt att hantera sina kundrela-

tioner visar på tydliga kopplingar till Gummessons (2002) grundläggande värderingar 

inom relationsmarknadsföringen. Då ABB månar om ett nära samarbete till sina kunder 

kan det tyda på att de ser vikten av att skapa en win-win situation, precis som Gummes-

son (2002) lyfter fram, där värde skapas för båda parter i relationen, Det här ges i uttryck 

i gemensamma utvecklingsprojekt där ABB arbetar i stark symbios med sina kunder. Ef-

tersom ABB även är noggranna med att vid varje försäljning tillhandahålla en hög service 

går det att se Gummessons (2002) tredje punkt om att det viktiga är att skapa en hög 

service där slutresultatet är det som räknas. Det här skulle kunna ses i ABB:s ansvarsta-

gande när det gäller att få den sålda produkten i drift och få den att fungera i enlighet 

med kundens förväntningar, vilket kan visa på ABB:s önskan att säkerställa ett så bra 

slutresultat som möjligt för kunden.  

De tre strategiska förutsättningarna som Grönroos (2007) menar är grunden för att kun-

na införliva relationsmarknadsföringens värderingar i en organisation, kan identifieras på 

ett tydligt sätt i ABB:s verksamhet. Precis som Grönroos (2007) tar upp med att företag 

måste omdefiniera sina produkter som tjänster, visar ABB på att varje försäljning kan ses 

som en tjänst då deras varor inte säljs enskilt utan i en kombination med tjänster och 

service. Det här skapar troligtvis möjligheten till mer attraktiva erbjudanden vilket Grön-

roos (2007) lyfter fram som en viktig konkurrensfördel. I och med att ABB även bedriver 

en särskild serviceenhet i organisationen där ett kontinuerligt samarbete sker mellan sälja-

re och servicepersonal kan det här troligtvis ses som en, enligt Grönroos (2007), sam-

manhängande process där värde skapas för kunden. Grönroos (2007) tar vidare upp vik-
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ten av att skapa samarbete och nätverk för att kunna skapa ett så bra helhetserbjudande 

som möjligt för kunden. Det här lyfter Torsner fram som en viktig del i ABB:s strävan 

efter att skapa ett kostnadseffektivt och heltäckande erbjudande. Precis som Grönroos 

(2007) beskriver det kompletterar ABB sina erbjudanden med hjälp av andra företag där 

de gemensamt försöker betjäna kunden och skapa en bättre kundrelation. För att kunna 

bedriva en framgångsrik relationsmarknadsföring menar Grönroos (2007) att företag 

måste lära känna sina kunder på ett mycket bättre sätt än tidigare vilket visas som en vik-

tig del för ABB i deras försäljningsarbete. Mjelstad beskriver deras sätt att arbeta med 

kunden via utvecklingsprojekt där ABB försöker lära känna sina kunder och veta vad 

varje specifik kund förväntar sig och värderar med samarbetet. En viktig del i det här 

arbetet är, enligt Grönroos (2007), lagringen och tillgången av information vilket är brist-

fälligt hos ABB idag.    

5.2 Strategiskt CRM-arbete 
När företag sedan lyckats skapa en övergripande relationsfilosofi inom organisationen 

behöver de också skapa gränsöverskridande CRM-strategier och processer som, enligt 

Payne (2006) men även Storbacka & Lehtinen (2000), ska leda till bland annat ökat kund-

värde och långsiktiga och lönsamma kundrelationer.  Återkommande i diskussionen kring 

ökning av kundvärde kan vi se tydliga kopplingar till vikten av relationsmarknadsföring-

ens principer. Storbacka & Lehtinen (2000) lyfter här fram att leverantören måste ta an-

svar för att utveckla sina kundrelationer genom att se nya sätt att skapa värde för kunden, 

vilket ABB kan anses göra genom att tillhandahålla full service-avtal där kontinuerliga 

uppdateringar och uppgraderingar utifrån kundens önskemål erbjuds. ABB:s sätt att 

kommunicera med sina kunder via exempelvis mässor och kundtidningar kan ses som ett 

försök att ge kunderna mer kunskap om ABB och känna ett förtroende till ABB som 

leverantör, vilket Storbacka & Lehtinen (2000) nämner som en viktig del i utveckling av 

kundvärde. Storbacka & Lehtinen (2000) menar vidare att det inte går att hantera alla 

kundrelationer på samma sätt eftersom relationer kan vara olika komplexa, vilket kan ses 

i ABB:s situation där de bygger upp olika relationsstrategier för varje kundsegment. Det 

här är enligt Payne (2006) och Storbacka & Lehtinen (2000) ett bra sätt att möjliggöra 

värdeökning i utvecklingen av sina kundrelationer.  För att sedan kunna realisera CRM i 

en organisation bör CRM, enligt Payne (2006), integreras i allt ett företag gör. Det gäller 

att skapa gränsöverskridande strategier som, enligt Stein & Smith (2009) och Grönroos 

(2007), ska sträva efter att skapa värde för kund. I illustrationen av ABB går det att kon-

statera många kopplingar till Paynes (2006) fem gränsöverskridande strategiprocesser, där 
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ABB:s skapande av utarbetade kundstrategier innehållande segmentering av kunder i 

lämpliga grupperingar och enhetliga säljprocesser visar på detta. Paynes (2006) fem stra-

tegiprocesser beskriver om hur företag ska utforma sina CRM-strategier för att skapa en 

CRM-inriktad organisation, där värdeskapandeprocessen går att koppla till Storbacka & 

Lehtinens (2000) och Grönroos (2007) diskussion kring ökning av kundvärde, men även 

till ABB:s sätt att skapa värde för sina kunder. Vidare vad gäller integrationsprocessen så 

kan den ses i ABB:s skapande av gemensamma kundstrategier, vilket även nämndes tidi-

gare i samband med Stein & Smith (2009) samt Grönroos (2007) diskussion om strategier 

rörande kundvärde. Informationshanteringsprocessen lyfter sedan fram just IT:s del i det 

övergripande CRM-arbetet som ett informationsverktyg, vilket är återkommande i den 

aktuella forskningsdiskussionen. Detta berörs av bl.a. forskare som Stein & Smith (2009), 

Pedron & Saccol (2009) och Payne (2006) framförallt i diskussionen om värdet av infor-

mation och hanteringen av detta i utvecklingen av kundrelationer. ABB är ett tydligt ex-

empel, där både Torsners och Mjelstads resonemang om CRM-system styrker vikten av 

ett bra stöd i hanteringen av information, men påvisar också att det bara är en mindre del 

i det övergripande arbetet med kundrelationer. ABB:s nuvarande situation visar just på att 

informationshanteringsprocessen, precis som Payne (2006) beskriver det, endast är en del 

i arbetet med kundrelationer och att det kanske går att bedriva ett framgångsrikt arbete 

med kundrelationer utan ett fullt utvecklad CRM-system i informationshanteringsproces-

sen.  

5.3 CRM som ett teknologiskt verktyg 
Återkommande nämner både Hedman & Kalling (2008) och Chen & Popovich (2003) 

möjligheten till hantering av information som ett CRM-systems primära funktion. Payne 

(2006) och Pedron & Saccol (2009) ger CRM-systemet en stödjande roll i ett företags 

övergripande CRM-arbete som just ett verktyg för informationshantering. I Paynes 

(2006) fem strategiprocesser är informationshantering en del av dessa fem, vilket skulle 

kunna tolkas som att CRM-systemet inte innehar en så betydande roll. I och med avsak-

naden av ett utvecklat CRM-system på ABB, styrker detta kanske Paynes (2006) resone-

mang om att det inte behövs fullt utvecklad IT i utvecklingen av kundrelationer. ABB:s 

nuvarande CRM-system innehar inte alla de funktioner som Hedman & Kalling (2008) 

nämner och kanske inte egentligen kan klassas som ett CRM-system, precis som Torsner 

faktiskt uttrycker. ABB:s framtida vision är att skapa ett CRM-system som ska stödja all 

informationsflöde inom organisationen eftersom de anser att det är detta som ett CRM-

system kan bidra med, vilket ytterligare stärker Paynes (2006) resonemang om att det 
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endast är i informationshanteringsprocessen som CRM-systemet kommer till nytta. Fors-

kare så som Hedman & Kalling (2008) tenderar att lyfta fram CRM-system som lösning-

en på utvecklingen av kundrelationer, vilket som sagts tidigare kritiseras av bl.a. Pedron & 

Saccol (2009), Nguyen et al (2007) och Payne (2006). I ABB:s fall framgår det tydligt att 

det är en övergripande relationsfilosofi och kundstrategier som leder till utveckling av 

kundrelationer och att CRM-systemet fungerar som ett stödjande verktyg när det gäller 

just hanteringen av information angående varje specifik kund, vilket är i enlighet med 

ovan nämnda forskares diskussion om CRM.   

5.4 Sammanfattning av analys  
Genomgående i det teoretiska resonemanget får CRM-system en relativ liten plats i ut-

vecklingen av kundrelationer. Forskare så som Pedron & Saccol (2009) och Payne (2006) 

lyfter fram att en övergripande relationsfilosofi, innehållande CRM-strategier med ett 

CRM-system som stöd, är nyckeln till utvecklingen av långsiktiga och lönsamma kundre-

lationer. Det här syns genomgående hos ABB då det går att se tydliga tendenser till en 

utpräglad relationsfilosofi och en CRM-strategi inom organisationen. Som den empiriska 

illustrationen av ABB visar går det trots allt bli framgångsrika och lönsamma utan ett fullt 

utvecklad CRM-system, vilket stärker både Pedron & Saccols (2009) och Paynes (2006) 

resonemang kring detta. Torsners klargörande om att ABB flyttat fokus från IT-

funktioner till att först och främst se över organisationen, poängterar ytterligare, i likhet 

med t.ex. Grönroos (2007) strategiska förutsättningar, vikten av att först och främst ska-

pa en relationsinriktad organisation för att lyckas med utvecklingen av kundrelationer.  
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6 Avslutande diskussion 
 

I det här avsnittet ämnar uppsatsförfattarna avsluta diskussionen om CRM och mer specifikt CRM-

systemets betydelse i utvecklingen av kundrelationer. 

Det är stor skillnad på begreppen CRM och CRM-system och det är viktigt att företag 

förstår innebörden av begreppet CRM för att på något sätt kunna dra nytta av ett CRM-

system i utvecklingen av sina kundrelationer. ABB är ett bra exempel som tydliggör hur 

viktigt det är att organisationen har rätt förutsättningar för att kunna dra nytta av ett 

CRM-system. ABB visade sig vara en väldigt intressant illustration som stärkte och lyfte 

fram det teoretiska resonemanget och visade på intressanta aspekter. ABB har idag ett 

undermåligt CRM-system som enligt många förmodligen inte skulle anses som ett CRM-

system överhuvudtaget. Trots detta faktum är de framgångsrika i sin försäljning och sitt 

relationshanterande som visar sig i ABB:s ledande marknadsposition. Det här, i kombina-

tion med det teoretiska resonemanget, kanske kan tyda på att CRM-system trots allt har 

en relativt liten betydelse i utveckling av företags kundrelationer och att en övergripande 

relationsfilosofi samt kundstrategi är det som lägger grunden för långsiktiga och lönsam-

ma kundrelationer. Det här tydliggörs i modellen nedan. 

 

Figur 7 – CRM-systemets betydelse för utvecklingen av kundrelationer. Egen modell 

Som figur 7 visar, bör CRM-system få ett mindre fokus i diskussionen kring utvecklingen 

av kundrelationer. Med det menas inte att CRM-system är helt betydelselösa, men det 

gäller att förstå CRM-systemets roll i arbetet med kundrelationer. Det är viktigt att inte se 

på CRM-system som nyckeln till bättre kundrelationer, utan snarare som ett stöd när det 
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gäller informationshanteringen i ett företags CRM-arbete. När det gäller just hanteringen 

av data samt information angående kunden bör CRM-systemet verkligen lyftas fram som 

ett bra och värdefullt verktyg. Men utan förståelse för CRM-systemets roll blir det tro-

ligtvis svårt för företag att använda CRM-systemet i rätt syfte och därmed nå önskad ef-

fekt på utvecklingen av sina kundrelationer.  

6.1 Intressanta aspekter för vidare studier 
Uppsatsförfattarna tycker det vore intressant att studera eventuella skillnader i olika bran-

scher och framförallt skillnaden mellan företag inom Business-to-Business och Business-

to-Consumer. Har CRM-system olika betydelse beroende på bransch och vilken mål-

grupp företagen riktar sin försäljning mot?  

En annan intressant aspekt är om det verkligen går att se på kundrelationer som en pro-

cess som kan kontrolleras och styras eller om de helt enkelt är okontrollerbara i sin natur. 

Frågan är om kunder avsiktligen försöker skapa relationer till företag eller om de helt 

enkelt uppstår genom sociala och/eller kulturella faktorer. Det här skulle sedan vara in-

tressant att koppla till Internets möjligheter till socialt nätverkande genom t.ex. LinkedIn 

eller Facebook. Hur kan företag använda sig av dessa möjligheter i relationen till kund 

och hur påverkar det utvecklingen av kundrelationer? Kan det här vara ett framtida 

CRM-verktyg? 

Uppsatsförfattarna anser även det vore intressant att undersöka vidare hur implemente-

ringen av ett CRM-system i ett stort globalt företag borde genomföras. I en komplex 

situation som ABB befinner sig i finns det många faktorer som påverkar möjligheten att 

kunna utnyttja CRM-systemet till sin fulla potential. Frågan är om det verkligen går att 

åstadkomma ett totalt övergripande CRM-system som används av all berörd personal 

inom organisationen. Vidare är frågan om införandet av ett CRM-system sedan får den 

effekt på informationshanteringen som företaget förväntat sig?   
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Bilagor 

Intervjuguide  
Respondentens bakgrund inkluderande namn och befattning. 

Intervjufrågor 
1. Beskriv Er verksamhet: anställda, verksamhetsområde, marknadsposition, kon-

kurrenssituation etc. 
2. Beskriv Era kunder. 

a. Hur ser relationen ut till Era kunder? 
b.   Hur ser Ni på relationen till kund? 

3. Vilken marknadsföringsstrategi har Ni?  
4. På vilka sätt interagerar/kommunicerar Ni med Era kunder och de med Er? 
5. Hur skulle Du beskriva vad begreppet CRM handlar om? 

a. Vad innebär begreppet CRM för Er? 
6. Hur länge har Ni använt Er av ett CRM-system? 
7. Har införandet av CRM-systemet inneburit förändringar i Er interna organisa-

tion?  
8. Vad är anledningen till att Ni använder ett CRM-system? 

a. Vilka fördelar respektive nackdelar kan Du se att CRM-systemet innebär? 
b. Vilken betydelse har CRM-systemet för Er? 

9. Beskriv Din uppfattning om hur verksamheten använder CRM-systemet. 
a. Beskriv hur Du kommer i kontakt och arbetar med CRM-systemet. 

10. Vilka avdelningar inom företaget använder sig av eller kommer i kontakt med 
CRM-systemet? 

a. Vilka systemfunktioner används i dessa olika avdelningar? 
11. Vilken information lagrar Ni om Era kunder?  

a. Vilken är anledningen till att just denna information lagras? 
b. Hur använder Ni den lagrade informationen? 

12. Används CRM-systemet för att analysera Era kunder? 
a. Om så är fallet, på vilket sätt? 

13. Vilka effekter kan Du se att CRM-systemet gett för Er? 
14. Vilken uppfattning har Du på vad CRM-systemet ger när det gäller hanteringen 

av Era kundrelationer? 
 

 


