
	  
	  

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar kunders relation till ICA 

 

 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Mälardalens högskola                                                                               Emilie Lundgren  
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling                             Yamila Mingo  
Kandidatuppsats i företagsekonomi 
Kurskod: FÖA300 
Handledare: Jimmie Röndell 
Examinator: Cecilia Erixon



	  
	  

SAMMANFATTNING 

 
 
Seminariedatum: 2013-09-27 
 
Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi – FÖA 300  
 
Institution: Akademin för Ekonomi Samhälle och Teknik (EST)  
                     Mälardalens Högskola 
 
Författare: Emilie Lundgren Yamila Mingo  
                      880611                     890706 
 
Titel: Faktorer som påverkar kundernas relation till ICA 
 
Handledare: Jimmie Röndell  
 
Nyckelord: CRM, Customer Relationship Management, 
relationsmarknadsföring, relationsstyrka 
 
Frågeställningar: Hur arbetar Ica med CRM? Hur påverkar Icas CRM arbete 
relationerna till deras kunder? Hur starka relationer har kunderna till Ica? 
 
Syfte: Syftet med studien är att, ur ett kundperspektiv samt företagsperspektiv, 
identifiera vilka faktorer i Icas CRM arbete som påverkar kundens relation till 
företaget. 
 
 
Metod: . Metoden som använts är både av kvalitativ och kvantitativ karaktär, då 
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Research questions: How does Ica work with CRM? How does Ica’s CRM 
work affect the relationships they have with their customers? How strong 
relationships have customers to Ica? 
 
Purpose: The purpose of the study is that, from a customer perspective and 
business perspective, identify which factors in Ica's CRM work that affect the 
customer's relationship with the company. 
 
Method: The method that is used is both of a qualitative and quantitative nature, 
with both interviews and questionnaires that has laid the foundation together 
with the theory for the final analysis and discussion. 
 
Conclusion: A strong brand and image leads to strong relationships, Ica has 
longstanding relationships with the majority of the respondents from the survey, 
which means that many of their relationships are strong. Many of the technical 
strategies do not reach out to customers when there is a lack of knowledge 
among consumers. 



	  
	  

 
 

FÖRORD 
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1. Inledning 
 
Kapitlet nedan ligger som grund till uppsatsen genom att presentera övergången från 
traditionell marknadsföring till relationsmarknadsföring.  I detta kapitel finns en bakgrund, 
problemdiskussion, syfte, problemformuleringar samt en definition av begrepp som kommer 
återfinnas i studien och de avgränsningar som gjorts. Detta första kapitel skall leda till att 
läsaren får en överblick och en djupare förståelse för denna kandidatuppsats. 
___________________________________________________________________________ 
       

1.1 Bakgrund 
 
Ett paradigmskifte har skett gällande synen på marknadsföring, ett skifte som innebär ett ökat 
fokus på relationer och dialog, tillskillnad från vad som tidigare ansågs viktigt; massanpassad 
marknadsföring. Kunder vill ha relationsorienterade förhållanden till företagen, inte 
transaktionsorienterade relationer (Grönroos, 1994 s. 4). När företag ser kunden som någon de 
har en relation med så kan detta bli en tillgång för företaget, om de vårdar det på rätt sätt. En 
kund kan på detta sätt bli lojal mot rörelsen och återvända. För att detta skall kunna ske så har 
Customer Relationship Management (CRM) vuxit fram på 1990-talet, med ändamålet att hantera 
kundrelationer (Payne & Frow, 2005 s. 176). 
 
Det har sedan dess framkommit att det interna arbetet har en stor betydelse för hur ett företag 
presterar. Genom att företag förbättrar det interna arbetet med CRM, så att de har möjlighet att 
samla och analysera information om hur kunden agerar. Detta leder till att de även har möjlighet 
att förbättra relationen mellan företag och kund (Blomqvist et al., 2004 s. 18). 
Relationsmarknadsföring har vuxit vidare i takt med att nya kommunikationsmetoder har 
utvecklats (Ndubisi, 2005 s. 99).  
 
Blomqvist et al.(1993) menade att relationsmarknadsföringens viktigaste egenskap är att se varje 
kund som en egen enhet. Denna enhet skall mötas av en ständig dialog och interaktion från 
bolaget (Ndubisi, 2005 s. 99). Företagen har insett genom sitt CRM arbete att vissa kunder har 
högre kundvärde än andra och måste prioriteras därefter. Detta kan göras genom att differentiera 
olika erbjudanden samt använda olika kommunikationskanaler (Vargo & Lusch, 2004:2).¨ 
 
Ica är en koncern som insett vikten av att se varje kund ur ett eget perspektiv och differentiera 
sina kunder från varandra, där av har företaget valts för att ligga i fokus i denna uppsats. Ica 
anser att om inte kunden känner sig sedd av företaget så finns det ingen ömsesidig relation 
(Evelönn, E, 2013-04-23). 
 

1.2 Problemdiskussion   
 
Databaser som innehåller information som bolag samlar på sig genom CRM arbete är ett verktyg 
för många företag inom detaljhandeln, de som använder sig mest av CRM är livsmedelsaffärer 
(Fahy & Jobber, 2012 s.254). Problemet för många av dessa verksamheter är att många inte vet 
hur kunderna uppfattar dess kommunikationssatsningar. Dahl & Pettersson (2000) redogör för att 
CRM måste integreras och genomsyra ett helt företag för att vara verkande, vidare kan detta 
speglas i betraktarens ögon; dvs. kunden ögon. Många firmor har insett att det är tämligen mer 



	  
	   	  

2	  

ekonomiskt att ha en kund som återkommer än att ständigt söka efter nya kunder, där av lägger 
många företag allt större energi på att hitta olika relationsanpassade lösningar för att behålla sina 
kunder. Studier har gjorts för att ta reda på om det lönar sig att försöka behålla kunder, inte 
endast söka efter nya. Dessa studier har påvisat att genom att företag behåller fem procent av 
sina kunder, kan de öka effektiviteten med 100 procent (Reichheld & Sasser, 1990, s. 105). Då 
lönsamheten är så pass stor så är detta ämne något som många stora som små aktörer satsar mer 
och mer pengar på att vidareutveckla, Ica är en av dessa aktörer (Evelönn, E, 2013-04-23). 
 
Databas marknadsföring gör det enklare för företag att kunna adressera kunder olika, och 
använda sig av olika kanaler till detta beroende på kunden. På detta sätt kan de stimulera 
efterfrågan samt få information om hur företagets målgrupp prefererar att handla (Fahy & 
Jobber, 2012 ss.254-255).  
 
Ica är ett företag som är medvetna om att de måste fokusera på att utveckla och bibehålla ett 
gynnsamt CRM arbete (Schartau, E, 2013-04-23).  Huvudkontoret vill att hela koncernen skall 
använda sig av den information de samlar in. Detta för att möjliggöra analyser om vad för typer 
av erbjudanden butikerna kan föreslå olika segment av kunder (Evelönn, E, 2013-04-23). Ica 
liksom andra företag kan på detta sätt anpassa marknadsföringen genom ett gynnsamt CRM 
arbete för att stärka relationen med specifika kunder (Evelönn, E, 2013-04-23; Fahy & Jobber, 
2012 ss.254-255). 
 
Företag måste dock möta konsumenterna med försiktighet då konsumenterna ständigt möts av 
personligtanpassad massmarknadsföring (Andersson, Jansson, Nilsson, Pihlsgård, 2002 s 174). 
Då tidigare studier kring Ica och dess CRM arbete gjorts så skall denna studie fånga vikten av 
vad det egentligen är som stärker relationerna företaget har med dess kunder. Är det CRM 
arbetet som utvecklar och stärker dessa relationer och hur påverkar det kundens uppfattning av 
företaget.  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att, ur ett kundperspektiv samt företagsperspektiv, identifiera vilka faktorer 
i Icas CRM arbete som påverkar kundens relation till företaget. 
 

1.4 Frågeställningar 
 

• Hur arbetar Ica med CRM? 
• Hur påverkar Icas CRM arbete relationerna till deras kunder?  
• Hur starka relationer har kunderna till Ica? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Avgränsningen som gjorts för studien är att det valts att fokusera på konsumeter i Västerås som 
väljer att handla på Ica, detta för att de då redan hade en relation till företaget. Allomfattande 
intervjuer om företagets CRM arbete har gjorts med Mathias Evelönn som är kampanj analytiker 
på Ica Sverige, samt en intervju med Erik Schartau som är butiksägare av Ica Skrapan som ligger 
i centrala Västerås. Anledningen till avgränsningen till just dessa två intervjuer gjorts är för att 
studien skulle få en tvådelad syn; en från Ica Sverige och en från en butiksägare. Enkäterna har 
vidare avgränsats till att ha delats ut på två ställen i Västerås, utanför Ica Supermarket Skrapan 
samt utanför Ica Maxi Stormarknad Hälla. Detta för att även här ge en tvådelad syn från 
konsumenternas håll. 
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1.6 Disposition 
 

Den ”klassiska dispositionen” av en akademisk text är den som använts i denna undersökning. 
Denna är uppdelad i en inledande del, huvuddel och avslutade del (Uppsala Universitet, 
språkverkstad, 2013). Nedan beskrivs den röda tråd som uppsatsen följer med de olika kapitel 
som uppsatsen täcker. 

 
Figur 1 Den röda tråden (Egen illustration). 



	  
	   	  

4	  

 

2. Teori  
 
I kapitlet nedan kommer det att presenteras utvald teori, centrala begrepp och de teoretiska 
modellerna som berör ämnet. Kapitlet är till för att ge läsaren en teoretisk grund att till den 
fortsatta undersökningen. 
___________________________________________________________________________ 

       

2.1 Från transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring 

Under tidigt 1990-tal i svensk historia så försiggick det ändringar inom tillväxt och ekonomi. 
Fler företag sålde mer och mer liknande produkter som varandra och utbudet växte sig större än 
efterfrågan. Fler marknader mognade i samma takt som kunden tappade lojalitet mot 
varumärken. Lågprisföretag tog över marknader och erbjöd identiska produkter som sina dyrare 
konkurrenter detta har senare gjort att kunden idag har en större makt när det kommer till hur 
företag sköter sig, då det ofta finns ett billigare alternativ (Jobber, 2005 s. 607). 

Relationsmarknadsföring är motsatsen till transaktionsmarknadsföring eftersom fokus ligger på 
den lojala kunden och dennes lojalitet till företaget (Pelsmacker et al, 2007 s. 383). Enligt 
Reincheld och Shefter beskrivs kundlojalitet som: “Building superior customer loyalty is no 
longer just one of many ways to boost profits; today it is essential for survival” (Reicheld, 
Sasser, 1990, s. 105). Denna sorts marknadsföring har som grund på att lägga fokus på de lojala 
kunderna, då det är dessa som är de mest lönsamma (Söderlund, 2001 s 9).  
 
En central utgångspunkt för företag är att använda sig av den klassiska marknadsföringsmixen; 
de fyra P (Pris, plats, produkt och påverkan). Marknadsföringsmixen är ett analysverktyg där 
forskning kring dessa fyra P utförs för att ta fram möjligheter samt strategier för kommande 
marknadsförings åtgärder. De fyra P har gett många företagare förhoppningen av att det är enkelt 
att marknadsföra sig, då Marknadsföringsmixen uppfattats som lätt organiserad (Christoffer m fl. 
1991 i Gummesson 2002).  
 
Transaktionsmarknadsföringens grundsten är faktorn Pris och marknadsföringen kategoriseras i 
reklam eller försäljning då kunden dras till ett erbjudande. Om kunden endast har gjort en affär 
med företagen är sannolikheten stor att kunden inte knyter något starkare band till företaget. 
Utgångspunkten ligger i en engångsförsäljning; att marknadsföringen når många kunder i hopp 
om att nå en (Christoffer m fl. 1991 i Gummesson 2002).   
 
Då marknadsföringen utvecklades ytterligare så växte ett nytt synsätt fram som blev kallat 
Relationsmarknadsföring. Denna typ av marknadsföring kan förklaras som ett verktyg som 
används till att distribuera det värde som produceras för kunden, som sedan ger ett värde hos 
denne (Gummesson 2002). Produktorienterade företag är kritiska till denna typ av 
marknadsföringsåtgärd då fokus ligger på kundrelationen mer än själva tjänsten eller produkten, 
men realiteten är att lönsamheten och marknadsandelarna ett företag innehar är följden av hur 
mycket värde som skapats åt dess kunder. Detta sammanstrålar med relationen och kundens 
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ömsesidiga engagemang. Ett långsiktigt internt tekniskt system har sedan vuxit fram, detta kallas 
CRM och är framtidens kärna (Skoglund, 2009 s. 63). 
 

2.2 Customer Relationship Management (CRM) 
 

Ett företag kan ha betydligt färre kunder än sina konkurrenter och ha en lika stor om inte större 
omsättning. Förklaringen är att verksamheten har skapat ett värde hos kunden genom att bygga 
upp ett förhållande som fått de att stanna kvar.  För varje stark relation ett företag har med dess 
kunder så lockas nya kunder att knyta band med dem. En nöjd kund kommer sannolikt tillbaka 
till samma verksamhet vid nästa köp. En nöjd kund talar om för vänner, kollegor och familj om 
hur utmärkt företaget är. En nöjd kund är en lojal kund om kundvärdet uppnås (Söderlund, 2001 
s. 11). På detta sätt har företaget på lång sikt inte investerat några pengar i reklam för att nå nya 
kunder. Denne når på så sätt ut till nya befintliga kunder utan att kosta företaget mer pengar 
(Skoglund, 2009 s. 64).  
 
2000-talets kunder har omformat begreppet marknadsföring till något effektivare och 
lönsammare för företaget; en lojal kund. Lyckad marknadsföring har inte att göra med 
kortsiktiga försäljningar som stiger eller sjunker, utan om den långsiktiga försäljningen ökar. 
Transaktionsmarknadsföring har fått en efterträdare som innehar en ny funktion och ett nytt 
syfte; marknadsförare är idag inriktade på befintliga kunder. Detta innebär att företag arbetar 
fram strategier som är inriktade på relationer och att man på detta sätt kan skapa en långsiktig 
relation till kunderna (Skoglund, 2009 s. 64). 
 
Customer Relationship Management är interna strategier som har fokus på att stärka relationer 
som handskas med företagets interaktioner med kunderna. Strategiarbetet sköts genom att 
organisera och automatisera relationsstärkande processer i företag, i huvudsyftet återkommer 
försäljning, individuell marknadsföring samt kundsupport (Kirby et al, 2006 s. 191). 

Sett från ett CRM perspektiv så är befintliga kunder ett företags mest värdefulla tillgång och 
arbetet har som utgångspunkt att lägga stor vikt på kundens värdeskapande process (Storbacka, 
Lehtinen, 2000 s. 169).  
 
För att ett företag ska lära känna kunder mer djupgående och skräddarsy individuella anpassade 
kommunikationer utifrån deras preferenser, så krävs det ett kundinformationssystem som innehar 
en relationsmarknadsförings strategi. Kundinformationssystem är en kontinuerligt integrerad 
informationssamling som sker via olika kanaler både indirekt och direkt. Ett väl utvecklat system 
inom informationssamling krävs för att företaget ska kunna hantera så pass mycket information 
på ett effektivt och mindre tidskrävande sätt (Blomqvist, Dahl, Haeger, 2004 s. 76). Detta sker 
via segmentering av kunder, då kundgrupper delas upp i segment beroende på ålder, livsstil eller 
andra gemensamma egenskaper. Företag skall även prioritera dem enskilda kunderna, så att det 
är möjligt att klassificera varje individ utifrån värde och preferenser. Kundinformationssystemet 
skall delas in i fyra roller; insamling av information från en rad olika datakällor, både interna och 
externa. Lagring och regelbunden uppdatering av informationen, förädling av informationen så 
att den utnyttjas på rätt sätt samt användning av informationen. Arbetet kring dessa roller ingår i 
ett företags CRM arbete. Ett bra intern arbete i form av relationsstrategi och kundbas gör det 
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möjligt för ett företag att uppnå personliga relationer till var och en av sina kunder (Storbacka, 
Lehtinen, s. 172). 
 

2.3 Att utveckla kundrelationer och öka värdet 
 

CRM arbete är viktigt i ett företag som jobbar med att skapa kund relationer, samtidigt som de 
arbetar lika mycket med att bygga och behålla de befintliga relationerna. Långa relationer är som 
tidigare nämnt värdefullare än korta och om relationsvärdet skall ökas så måste företag lägga 
mer resurser på att utveckla relationerna än att sikta på skapandet av nya (Storbacka, Lehtinen, 
2000 s. 162). 
 
Relationens styrka utvecklas under hela dess livslängd. En stark relation överlever smärre 
problem och det ger avsevärt fler möjligheter till ett företag att samarbeta enhetligt med kunden 
Faktorer som påverkar hur stark en relation är mellan kund och företag är kundens uppfattade 
värde av relationen samt kundens tillfredsställelse, tillfredsställelsen kan visas genom ett 
ömsesidigt engagemang och bindningar till företaget (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 111-112). 
 
Kundens värde är en uppfattning av den kvalitet företaget ger till kunden. Kundens värde beror 
således på kundens uppfattning av företaget. Tillsammans med det uppfattade värdet kunden har, 
så spelar faktorer som sociala, och ekonomiska bindningar samt det ömsesidiga engagemang 
som finns mellan kund och företag roll. Detta är vad som avgör relationens styrka som helhet. 
Figuren nedan illustrerar sambandet mellan dessa faktorer (Storbacka, Lehtinen, 2000 s119). 

 
Figur 2 relations styrka (Egen illustration). 
  

2.4 Utvärdera relationens styrka 
 

Kundrelationen beror på värdet kunden uppfattar från enskilda möten med företaget. Dessa 
möten är vad som bygger en koppling och uppfattning hos kunden och kan med andra ord kallas 
”sanningens ögonblick”. Varje möte har en inverkan på den totala tillfredställelsen hos kunden. 
Mötena byggs utifrån den kvaliteten som ges samt hur mycket energi kunden lägger ner för varje 
möte och dess satsning. Vare sig relationsstyrkan är stark eller svag, har inte med det enskilda 
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mötet att göra utan snarare kundens totala tillfredställelse. Tillfredställelsen är centrum för hur 
kunden uppfattar relationen som en helhet. Helheten är på mötesnivå men andra faktorer som 
ekonomiska, kvalitet och konkurrens spelar en stor roll för kundens tillfredsställelse. Faktum är 
att en kund kan vara missnöjd med ett möte, men nöjd med relationen. Det är av denna anledning 
som det är viktigt för ett företag och deras CRM arbete att kunna skilja mellan mötets 
tillfredställelse och relationens tillfredställelse (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 120). 
 

2.4.1 Uppfattat värde 
 

 
Figur 3 det uppfattade värdet (Egen illustration). 

 
När företag arbetar med att försöka höja kundens uppfattade kvalité i form av 
kvalitetshöjandeprogram, kan företag i många fall glömma bort att olika kunder har olika 
storlekar på sina plånböcker. Att ha högsta kvalitet med en högre prislapp kan ha ett lägre värde 
hos den ena kunden och ett högre uppfattat värde hos den andre. Det upplevda värdet beror 
således inte på antal siffror på prislappen utan den upplevda kvaliteten prislappen har att erbjuda. 
Ett exempel på hur kvalitet påverkar kundens uppfattade värde är exempelvis; ett besök till en 
restaurang som i en lägre prisklass än en dyrare gourmetrestaurang. Den upplevda kvaliteten på 
restaurangen med lägre prisklass kan värderas högre hos kunden om prislappen erbjuder en 
högre kvalitet än vad som förväntas. Prislappen och kvalitén höjer då värdet hos kunden 
(Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 121). 
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2.4.2 Kundtillfredsställelse 

 
 
 

Figur 4 kundtillfredsställelsen (Egen illustration). 
 

De faktorer som påverkar relationens styrka är: Engagemanget mellan kund och företag och de 
bindningar som uppstår mellan parterna (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 121). 
 

2.4.2.1 Engagemang 
 
Företag skall veta att engagemang inte förknippas med lojalitet då det finns både positivt 
engagerade kunder och negativt engagerade kunder (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 120). Positivt 
engagerade kunder accepterar ett ömsesidigt engagemang och engagerar sig i företaget och dess 
relation. En negativt engagerad kund är även den en viktig kund, men en kund som upprätthåller 
relationen utan något större intresse till företaget. Denne kanske endera inte har lyckats avsluta 
relationen, eller inte vill fördjupa relationen med företaget; men trivs bra med sin situation. Den 
engagerade kunden är kunden som är känslomässigt engagerad i ett företag eller varumärke och 
är mer lojal till företaget (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 121). Båda kundtyperna representerar 
engagemang på olika nivåer som påverkar relationens styrka.   
 

2.4.2.2 Bindningar 
 

Kundrelationernas bindningar uppstår ur ett utbyte av olika aktiviteter, kunskaper och känsla. Ett 
företag kan påverka engagemanget mellan kund och företag men däremot kan företag inte 
påverka bindningarna kunderna har till företaget. Bindningarna delas upp i tre kategorier i följd 
av handlingar, kunskap och känsla där sociala, ekonomiska, juridiska och geografiska aspekter 
har en stor betydelse (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 122). Bindningar som är en följd av 
handlingar är kund medverkan. En kund som har en stark kund medverkan koncentrerar större 
delen av sina inköp till ett företag, och företaget lägger ned stor energi på kunden. Detta är en 
socialbindning. Kaj Storbacka och Jarmo R Lehtinen definierar bindningen som ”en andel av 
kundens plånbok” som resulterar i en stark bindning mellan företag och kund. Teknologiska 
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bindningar och juridiska bindningar såsom avtal mellan kund och företag, är bindningar följd av 
kunskap definieras som ”En del av kundens medvetande” (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 122). 
Exempel på sådana bindningar är telefon, elektricitet, tv, tidningar och banker som är bindningar 
som människor sällan byter. Dessa relationer består, trots att missnöje ofta finns. Exempel på 
teknologiska bindningar är företag som använder sig av en viss teknologi som kanske andra 
företag inte erbjuder och hindrar kunden från att byta företag. Bindningar med sociala band är 
bindningar som anses vara ”En del av kundens hjärta” (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 122). 
Bindningar mellan kund och företag är flera och det är därför viktigt för ett företag att kunna 
segmentera kunderna och relationerna med hjälp av att fastställa vilken typ av bindning kunden 
har till företaget. Kunskapsbaserade bindningar är lättare att identifiera än känslomässiga 
bindningar då dessa kan mätas och utvärderas med hjälp av instrument och kundundersökningar 
(Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 124). 
 

2.5 En stark relation kräver fler aspekter 
 
En stark relation med ett gott uppskattat värde samt kundtillfredsställelse är oftast vad som avgör 
om relationen kan bli långvarig. Men i vissa fall kan en stark relation kollapsa om företaget inte 
tillfredsställer kunden. Kunden kommer alltid vara intresserad att undersöka andra alternativ 
trots relationens styrka. Företag måste alltid vara medvetna om andra leverantörer och 
tillfredsställa kundens behov innan någon annan gör det. Ett starkt varumärke och image har en 
avgörande betydelse som kan dominera kundernas medvetande och därför är det viktigt att vara 
steget före med innovativa strategiska satsningar (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 125). 
 
För att skapa ett värde i kundrelationer så krävs det givetvis konkurrenskraftiga produkter och 
förmågan att erbjuda en god service. För att konkurrera på marknaden så krävs det utöver bra 
produkter och service; även relationsmarknadsföringsstrategier där den individuella kunden är i 
fokus. Interaktionen med kunden måste i större utsträckning skötas på kundens villkor. Företaget 
skall veta vilka kunder som är ”mottagliga” för den ömsesidiga relationen. De skall även individ 
anpassa marknadsföringen så att kommunikationen ska uppfattas värdefull för kunden 
(Blomqvist, Dahl, Haeger, 2004 s. 29). CRM arbetet utgår från att företaget samlat på sig en god 
kännedom om varje individuell kund, dess behov och preferenser och att CRM arbetet skapas 
tillsammans med kunden utifrån hur kundmötena utformas. Vägen till framgång kräver en rad 
satsningar i form av resurser samt strategier. Vad alla insatser inom CRM har gemensamt är att 
det i slutändan skall uppnå en långvarig relation (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 124). 
 



	  
	   	  

10	  

2.6 Sammanfattning av teori 

 
Figur 5 sammanfattad teori (Egen illustration). 
 
I teorin så beskrivs det hur ett korrekt CRM arbete skall gå till. Hur och varför ett företag ska 
lägga stor fokus på att just stärka relationer, då det både skett ett marknadsföring skifte och för 
att den lojala kunden anses vara den mest lönsamma kunden. Samtidigt skrivs det att kunden inte 
bara påverkas av ett korrekt internt arbete som CRM, utan på känslor, uppfattning, kvalitet, 
engagemang, dolda bindningar och tillfredställelse. Dessa aspekter är något som företag mer 
eller mindre inte kan styra över. Om en undersökning av aspekterna ska göras, så krävs det både 
att Icas interna arbete och dess påverkan på kunden, samt kundens uppfattning av värdet och 
tillfredsställelsen undersöks utifrån Storbacka och Lehtinens teorier. Detta är för att senare kunna 
med hjälp av resultatet av undersökning besvara hur pass stark relationsstyrkan är bland 
respondenterna, hur CRM arbetet uppfattas av kunderna och vilka aspekter som faktiskt i 
slutändan påverkar kundernas val av matbutik. Nedan presenteras frågorna som ska besvara 
uppsatsens undersökning. Frågorna är uppdelade utifrån de olika teorierna som valts som den 
teoretiska referensramen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Operationalisering av teoretiska begrepp (Egen illustration). 
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3. Metod 
 
I kapitlet nedan kommer metoden för studien att redogöras. Det kommer att förklaras hur 
studien kommit till samt vilka teorier som har vart utgångspunkt. Det kommer vidare förklaras 
hur data och empiri har insamlats, enkätutformning och hur denna genomfördes. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Hur kom studien till? 
 
När uppsatstiden startade var en fråga som ställdes ”hur går vi vidare med detta?”, frågan 
besvarades med att bilden nedan konstruerades. Bilden illustrerar den tratt vilket uppsatsen har 
formats efter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Tratten, illustrerar arbetandes gång under den tid då uppsatsen skrevs (Egen illustration). 
 
Studien påbörjades med att information om ämnet relationsmarknadsföring samt CRM samlades 
in på ett grundligt sätt. Det fanns olika tillvägagångssätt att börja studien på; antingen att börja 
med ett omsorgsfullt förarbete, eller börja skriva ett utkast på vad som skall göras innan en 
litteraturstudie görs (Augustsson, 2012 s. 31). Det förstnämnda alternativet valdes för studien. 
 
Efter att information samlats in så initierades ett första utkast av syfte och problemformulering, 
något som under studiens gång har kommit att ändrats. Metoden som använts är både kvalitativ 
och kvantitativ, då både intervjuer och enkätundersökning har gjort grunden tillsammans med 
teorin inför analys och diskussion. 
 
Efter att syftet grundats i litteratursökningen gjordes kvalitativa intervjuer med Erik Schartau; 
butiksägare av Ica Supermarket Skrapan och Matthias Evelönn som arbetar som 
kampanjanalytiker på Ica Sverige. Dessa valdes ut för att få en bild av dels hur huvudkontoret 
ser på det, samt en slumpartat vald butiksägare. För att stödja upp information som angavs i 
intervjuerna så hämtades information från Icas egen hemsida. 
 
Den kvantitativa metodansatsen användes för att göra två enkätundersökningar, en som täckte 
information om Icas nya satsningar, samt en som täckte företagets CRM arbete. Problemet med 
den förstnämnda var att för få människor använde sig av applikationen och kunde inte besvara 
denna enkät. Denna räknades då som ett bortfall och endast enkäten som undersökte CRM 
satsningar gick vidare i processen.  
 
Undersökningen är deduktiv samt hypotesgenererande induktiv; detta eftersom teori har 
undersökts tillsammans med enkätundersökning och intervjuer. Deduktion och induktion är 
varandras motsatser; men då både intervjuer och en enkätundersökning gjorts så har 
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undersökningen blivit deduktiv samt delvis induktiv (Bryman & Bell, 2011 s. 23; Backman, 
2008 s.54).  Detta har gjorts för att få en bild av hur dels företaget ser på det, samt dess 
konsumenter, för att sedan kunna analysera den empiri som samlats in. 
 

 

3.2 Teorival 
 
Teorin som använts har utgått från teori om CRM arbete, relationsmarknadsföring samt en 
modell som beskiver relationers styrka, tillfredsställelse och värde. Teori har sedan kopplats ihop 
med empiri för att uppsatsen skall få en tydlig röd tråd. 
 

 
Figur 8 påverkningar, illustrerar hur alla uppsatsens delar influerar varandra (Egen 
illustration). 

 

3.2.1 Kvalitativmetod 
 
Undersökningen är en kombination av en kvalitativ insamlingsmetod och en kvantitativ, då 
tonvikt ligger på de intervjuer och enkäter som samlats in under skrivandets gång. Kvalitativa 
och kvantitativa metoder skall anses likvärdiga, och för att forskaren skall få en djupare grund 
kan dessa därför kombineras (Trost, 2012 s. 18). 
 
Intervjuerna ingår i den kvalitativa metoden, då huvudsyftet är att få kännedom om olika 
mönster inom ett visst område (Olsson, Sörensen, 2011 s. 131; Trost, 2012 s. 23). Detta har 
undersökts för att få en insikt hur företaget använder sig av CRM samt om applikationen har vart 
till nytta för det arbetet. Intervjuerna som gjorts har transkriberats från tal till skrift, detta har 
inneburit att de intervjuer som gjorts har skrivits ned noggrant och sedan bearbetats och 
selekterats till en mindre text (Olsson, Sörensen, 2011 ss. 131-132). De kvalitativa 
forskningsintervjuerna är ämnesinriktade och skall få med det som faktiskt sägs, samt det som 
sägs ”mellan raderna”. Det som sägs mellan raderna har sänts tillbaka till intervju personen för 
att kontrolleras att informationen är korrekt (Olsson, Sörensen, 2011 s. 134). Det var viktigt att 
skribenterna av denna uppsats inte förde över sina egna åsikter, om detta hade gjorts hade inte 
informationen vart tillförlitlig och trovärd (Olsson, Sörensen, 2011 s. 136). 
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Intervjuerna har haft en låg grad av strukturering då relativt öppna frågor har ställts, detta har 
kombinerats med en låg grad av standardisering då en kvalitativ analys av intervjuerna har gjorts 
(Olsson, Sörensen, 2011 ss. 131-132). Det illustreras i figur 3 nedan hur dessa kan kombinerats 
vid intervjuer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 9 standardisering och Strukturering, illustrerar standardisering och strukturering vid intervjuer 
och enkäter, enligt Trost (2012), (Egen illustration) 
 
 

3.2.2 Kvantitativmetod 
 
Den kvantitativa insamlingsmetoden karakteriseras av standardisering (Olsson, Sörensen, 2011 s. 
154). En kvantitativundersökning har gjorts för att ta reda på hur kundernas relation till Ica har 
stärkts genom företagets CRM arbete genom att se till hur kunderna ser på relationerna de har 
med företaget.  
 
Undersökningen har gjorts både via internet, samt genom att enkäter delats ut i Västerås stad. 
Enkäterna bearbetades sedan då siffror analyserades till en flytande text. 
 
Figur 9 visar även hur intervjuer och enkäter kan standardiseras och struktureras. I den 
kvantitativa metoden så har en hög grad av standardisering och strukturering använts; motsatsen 
till hur de kvalitativa intervjuerna har behandlats (Olsson, Sörensen, 2011 ss. 131-132; Trost, 
2012 s. 57). 
 

3.2.3 Metodkritik 
 
Studien har utgått från reliabilitet och validitet, vilket menas att studien skall vara både 
tillförlitlig och giltigt. Det finns fyra grundläggande delar i reliabilitet; kongruens, precision, 
objektivitet och konstans (Trost, 2012 s. 61-62).  
 
Kongruens är en viktig del när enkät undersökningar görs; då det ställs olika nyanser av en och 
samma problem. Vidare så uppstår precision och objektivitet i enkätundersökningar när svaren är 
lätta att fylla i samt så enkla att förstå som möjligt. När intervjuer görs så har precision och 
objektivitet att göra med om intervjuarna och de som blivit intervjuade har registrerat svaren på 



	  
	   	  

14	  

samma sätt. Har detta gjorts är objektiviteten hög. Har eventuella motsatser uppstått mellan de 
som intervjuat intervjupersonen, har kontakt med den som blivit intervjuad tagits via e-post för 
att se att rätt uppfattning har nåtts. Validiteten i studien utgår från att det som avses mäts (Trost, 
2012 s. 62-63). 
 
Det är lättare för respondenterna att ge upp innan de är klara då de inte vet hur långa enkäterna 
är, detta problem bortreducerades då det angavs innan undersökningen gjorts att det skulle vara 
tio korta frågor (Trost, 2012 s. 141). Det är viktigt att använda ett fungerande program för att 
bearbeta kvantitativ rådata; på 2000-talet finns det många välutvecklade program som kan 
hantera mycket information. När rådata lagts in i dataprogrammet behövdes detta dock 
kontrolleras så att inga fel uppstått (Olsson, Sörensen, 2011 s. 189-190). 
 

3.3 Datainsamling 
 
När undersökningen gjordes så har primär och sekundärdata samlats in. Primärdata är all den 
information som kommer från enkätundersökningen och intervjuerna. 
 
Den enkät undersökning som gjorts konstruerades på hemsidan Qualtrics där det är möjligt att 
utforma en enkätundersökning och enkelt se vad respondenter har svarat samt sammanställa 
undersökningen. Denna webbenkät delades sedan till respondenterna via det sociala mediet; 
Facebook samt per e-post till konsumenter i Västerås. Webbenkäter kan vara ett 
kostnadsreducerande sätt att samla in data. En förutsättning för att respondenten skall kunna 
besvara en webbenkät är att denne skall ha en internetuppkoppling som är snabb nog att hantera 
en undersökning (Trost, 2012 s. 135-136). Denna första enkät gjordes för att få en överblick över 
hur konsumenterna ser på företagets applikation och CRM arbete. Webb enkäten fungerade inte 
något vidare, då endast 30 personer av 300 stycken svarade att de använde sig av applikationen. 
Detta gjorde att den enkätundersökningen fick kategoriseras som bortfall då det ansågs för litet 
antal som besvarade den för att få en överblick av vad konsumenterna egentligen tyckte. 
Anledningen till att enkäten inte delades ut till förbipasserande kunder var att uppfattningen av 
bortfallet från internetundersökningen var att få människor använde sig av applikationen och att 
detta skulle göra undersökningen omöjlig. En ny enkätundersökning konstruerades och denna 
delades ut utanför Ica butiker i Västerås till 220 stycken, varav till 20 stycken som inte svarade 
på hela enkätundersökningen. 
 
Intervjuer med två personer på olika befattningar inom Ica har gjorts för att se företagets syn på 
ämnet. Intervjuer med Ica Supermarket Skrapan har gjorts för att se hur butiksprofiler använder 
sig av applikationen, samt hur de anser att de stärkt relationen med sina kunder. Då 
avgränsningen gjorts till Västerås valdes en butik i centrala staden. För att ta reda på mer 
information om själva applikationerna kontaktades en kampanjanalytiker som arbetade med detta 
för Ica Sverige. 
 
Sekundära data som insamlats till forskningen är redan befintlig data som är insamlat främst från 
böcker, artiklar samt elektroniska källor. Dessa litteraturkällor fanns främst på 
Mälardalenshögskolebibliotek samt Västerås Stadsbibliotek. 
När denna data samlats in har Google Scholar och Mälardalenshögskolebiblioteks sökmotorer 
använts. Sökord som har använts är förkortningen CRM, Customer Relationship Management, 
relationer, relationsstyrka och mobilapplikationer. 
 
När insamlingen av teori gjordes så forskades det främst i äldre vetenskapliga litteraturkällor för 
att få en djupare förståelse för bakgrunden av ämnet. Därefter jämfördes den äldre teorin med 
dagens nya satsningar inom relationsmarknadsföring, denna information togs mest från artiklar 
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och journaler inom ämnet. Mycket av den information som hittats har vart elektroniska källor, då 
dessa har vart mer uppdaterade inom ny teknologi.  
 
Då arbetet för företag med CRM är brett och inte all teori går ihop med Icas nya satsning ”Ica 
Handla” mobilapplikation eller Icas arbete med CRM så har teorin fått sållas bort allt efterhand. 
När forskning om mobilapplikationer har gjorts så har forskningens sekundärdata jämförts med 
artiklar samt kundens uppfattning om ämnet. 
 

3.4 Enkätutformning 
 
Enkäten som gick vidare hade begränsade frågor för att samla in primärdata till forskningen, för 
att ta reda på kundens uppfattning och om företaget når ut med sitt CRM arbete. Alla frågor i 
enkäten är baserade på sekundärdata som samlats in rörande CRM och relationsmarknadsföring. 
Dessa frågor har sedan avgränsat sig till just Ica samt kundens uppfattning om ämnet. 
Enkätfrågorna testades ur ett reliabilitets- och validitets- perspektiv då det var viktigt att frågorna 
skulle uppfattas på rätt sätt (Olsson, Sörensen, 2011 s. 148-149).  
 
Enkäten var uppbyggd på 10 entydiga frågor, detta för att respondenterna endast skulle kunna 
uppfatta frågorna på ett och samma sätt (Olsson, Sörensen, 2011 s. 151). Enkäten tog upp frågor 
så som hur länge kunden besökt Ica, vad som får kunden att föredra en butik framför en annan, 
samt om kunden känner att Ica engagerar sig i deras relation. Frågorna ställdes för att få en 
inblick i hur kunden känner sig sedd av Ica. 
 
Enkäten var avgränsad och riktade sig till Icas befintliga kunder då de redan skapat sig en 
uppfattning om företaget.  
 
Enkäten testades sedan på tio försökspersoner innan den delades ut, för att se att enkäten förståtts 
på rätt sätt samt att den formats professionellt sätt (Olsson, Sörensen, 2011 s. 153). 

3.4.1 Urval 
 
Det är ett slumpat urval som gjorts, då alla som har en relation med Ica kan ha valts med i 
studien. När ett urval görs så ska respondenterna vara medvetna om de principer som gäller vid 
en forskningsundersökning; det måste finnas ett informationskrav som innebär att 
respondenterna förstår i vilket ändamål de svarar på studien. Det måste vidare berättas att 
informationen som samlats in endast skall användas i forskningssyfte (Ohlsson, Sörensen, 2011 
ss.84-85). 

 

3.4.2 Enkäten och intervjuns genomförande 
 
Intervjuerna som har genomförts har varit i personligintervjuform. Möten med de som valt att 
medverka sattes upp och genomfördes på deras arbetsplatser. Informationen spelades in och 
skrevs ned, för att möjliggöra att all information kom med; så att detta senare skulle komma att 
analyseras. Vidare hade frågor arbetats fram för att intervjuerna skulle vara så verksamma som 
möjligt. Det genomgripande i intervjuerna var att undersöka hur en butik samt ett huvudkontor 
uppfattar CRM strategier och vilken styrka företaget uppfattade sig ha hos företagets kunder 
(Christensen et al., 2001 s. 164). Intervjun med Erik Schartau gjordes den 18 april och intervjun 
med Mathias Evelönn den 23 april 2013. Båda intervjuerna pågick i cirka 45 minuter vardera.  
 
Den digitala undersökningen gjordes genom ett digitalt program på internet som tog emot svaren 
från respondenterna samt sammanställde dessa. De enkäterna som personligen delades ut var till 
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ett slumpmässigt urval av respondenter, detta för att få en så bred uppfattning som möjligt. Ica 
Supermarket Skrapan och Ica Maxi Stormarknad Hälla valdes som bra ställen att dela ut enkäter 
på, då olika sorters kunder handlade på de olika Ica butikerna. Enkäterna delades ut under cirka 
två timmar vid två olika tillfällen utanför Ica Supermarket Skrapan och på Ica Maxi Stormarknad 
Hälla så delades enkäter ut under två timmar vid ett tillfälle. Krysset som presenteras i figuren 
nedan berättar att Ica Maxi Stormarknad Hälla endast besöktes en gång. 100 Stycken enkäter 
mottogs på vardera ställe med ett bortfall på 13 personer på Ica Supermarket Skrapan och Ica 
Maxi Stormarknad Hälla hade ett bortfall på sju personer som inte fullföljde hela enkäten eller 
valde att besvara endast ett fåtal av de tio frågorna. När enkäterna var sammanställda gjordes 
figurer i programmet Microsoft Word. 
 

 
Figur 10 Tidsspannet (Egen illustration). 

3.4.3 Enkät analys 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Operationalisering av teoretiska begrepp (Egen illustration). 
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3.4.3.1 Enkät frågorna 1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11, operationalisering del 1 (Egen illustration). 
 
 
Fråga 1 Hur länge har du besökt ICA?  
 
Fråga 1 är kopplat till relationens livslängd; Relationens styrka utvecklas under hela relationens 
livslängd. En stark relation överlever smärre problem och ger avsevärt fler möjligheter för ett 
företag att samarbeta enhetligt med kunden (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 120). Med det menar 
författaren att långa relationer är mer värdefulla än korta. Enkätundersökningen skulle med detta 
belägga hur länge respondenterna har vart ICA-kunder för att med säkerhet veta att respondenter 
är befintliga kunder. 
 
Fråga 2 Vad får dig att välja en livsmedelsaffär framför en annan? 
 
Fråga 2 i enkäten är kopplad till teorin ”Från transaktion till relation” och handlar om hur 
marknadsföring har utvecklats. Då denna typ av marknadsföring kan vara ett verktyg för att 
distribuera ett värde för kunden. Transaktionsmarknadsföringens syfte ligger i en 
engångsförsäljning; att marknadsföringen når många kunder i hopp att nå en (Christoffer m fl 
1991 i Gummesson 2002). Svarsalternativen ”pris” och ”plats” kommer från marknadsmixen och 
är egenskaper som värderas när det talas om transaktionsmarknadsföring. Inom 
relationsmarknadsföring så värderas faktorer som service och kvalitet. Frågan ska besvara vad 
respondenterna värderar högst. 
 
Fråga 3 Om du är nöjd med din livsmedelsaffär, väljer du att rekommendera den till vänner 
och familj? 
 
Fråga 3 är kopplad till teorin som berättar att en nöjd kund rekommenderar den till vänner och 
familj(Söderlund, 2001 s. 11). Frågan skulle ta reda på hur många av respondenterna som är 
nöjda kunder och rekommenderar ICA vidare. 
 
Fråga 4 Har du haft ett dåligt enskilt möte med ICA? 
Fråga 5 Om JA, har du valt att återvända och handlat på Ica? 
 
Fråga 4 och 5 är kopplat till teorin som handlar om att ett dåligt enskilt möte påverkar den 
slutliga relationsstyrkan. I teorin förklaras det att kundrelationen beror på värdet kunden har 
uppfattat från enskilda möten med företaget. Dessa möten är vad som gör en koppling och 
uppfattning hos kunden och kan med andra ord kallas ”sanningens ögonblick”. Faktum är att en 
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kund kan vara missnöjd med ett möte, men nöjd med relationen (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 
120). 

3.4.3.2 Enkät frågorna 6-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12 Operationalisering del 2 (Egen illustration). 
 
 
Fråga 6 Har du en positiv uppfattning om ICA som företag? 
Fråga 7 Känner du att du som ICA-kund får den kvalité som du betalar för?  
 
Fråga 6 och 7 i enkäten gick ut på att fråga kunder om deras uppfattning till företaget samt om de 
upplever att kunderna får den kvalité de förväntar sig. Enligt Storbacka och Lethinen så är det 
kundens uppfattning samt förväntade kvalité som höjer kundens värde. Har kunden en 
uppfattning av Ica som en livsmedelsbutik med högre prislapp så förväntas det även en högre 
kvalité av utbytet (Storbacka, Lehtinen, 2000 s120). 
 
Fråga 8 Tycker du att ICA lägger tid och engagemang på att lära känna dig som kund? 
Fråga 9 Är du nöjd med den relationen du har till ICA idag? 
 
Fråga 8 och 9 var kopplat till teorin som handlar om att företag skall veta att engagemang inte 
förknippas med lojalitet då det både finns positivt engagerade kunder och negativt engagerade 
kunder (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 120). Positivt engagerade kunder accepterar ett ömsesidigt 
engagemang och engagerar sig i företaget och dess relation. En negativt engagerad kund är även 
den en viktig kund, men är en kund som upprätthåller relationen utan att ha något större intresse 
till företaget. Att uppnå kundtillfredsställelse är en viktig faktor i relation stärkande syfte. Frågan 
ska undersöka det ömsesidiga engagemanget; om respondenterna är positivt eller negativt 
engagerade kunder. 
 
Fråga 10 Trots bra eller dålig relation till företaget, vad får dig att fortsätta besöka och vara 
kund hos ICA? 
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Fråga 10 är också kopplat till bindningarna som påverkar kundernas tillfredställelse. Lehtinen 
och Storbacka menar att ett företag inte kan påverka kundens tillfredställelse, men företag kan 
däremot få kunden känna dess engagemang i relationen.  Bindningarna delas upp i tre kategorier 
i följd av handlingar, kunskap och känsla där sociala, ekonomiska, juridiska och geografiska 
aspekter har en stor betydelse. Denna fråga skulle undersöka vilka bindningar som påverkade 
respondenternas val till Ica (Storbacka, Lehtinen, 2000 s. 122). 
 
 

3.4.4 Bortfall 
 
Det bortfall som uppstod i undersökningen var den enkät som gjordes tidigt i studien och 
handlade om Icas nya satsning ”Ica handla”. Endast 30 respondenter svarade av 300 då kravet 
var att de hade eller använde sig av applikationen. Denna enkät gjordes via det sociala mediet 
Facebook samt e-post och skickades till 300 personer.  De kan vidare ha valt att inte svara av 
andra anledningar men många meddelade att de inte hade hört om den nya satsningen. Den enkät 
som fick vara med i studien hade även den ett bortfall på tjugo personer, detta för att de inte 
svarat på var fråga i enkäten. Då denna enkät inte besvarades av fler valdes det att inrikta studien 
på CRM och relationsmarknadsföring, då det fanns fler som kunde besvara en 
enkätundersökning.
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4. Empiri 
 
Kapitlet kommer att visa resultaten från de intervjuer som gjorts och enkätundersökningen. 
Detta kommer att göras utifrån grafer och flytande text. Denna information kommer sedan att 
kopplas samman med teorin för att utgöra en utförande analys. Intervjuerna med Mathias 
Evelönn och Erik Schartau görs för att läsaren skall bilda en uppfattning om hur en Ica 
handlare samt en kampanj analytiker åt Ica Sverige ser på erbjudanden och CRM lösningar. 
Enkätundersökningen är bredare och skall påvisa hur Ica kunder i Västerås ser på CRM arbetet. 
Informationen som hämtats genom intervjuerna stöds upp av information som hittats på Icas 
hemsida. 
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Intervju med Mathias Evelönn, kampanj analytiker, ICA Sverige 
 
Mathias Evelönn arbetar som kampanjanalytiker på Ica Sverige. Evelönn berättade i intervjun 
hur företagets affärside bygger på att egenföretagare skall arbeta med gemensamma principer 
under ett och samma varumärke med gemensamma regler. Butiker får själva bestämma hur de 
vill marknadsföra sig själva, samtidigt som erbjudanden som görs av Ica Sverige skall följas av 
butiker; stora som små. I Sverige finns det 1330 butiker som ägs av olika handlare. Icas butiker 
har olika butiksprofiler, dessa är Ica Supermarket, Ica Maxi Stormarknad, Ica Nära, Ica 
Kvantum, Ica Cura apoteket samt Ica To Go. Utöver Icas butiksprofiler så finns Ica Banken, där 
kunder kan ha kundkort eller ett bankkort. Ica AB är ett joint venture företag, vilket är ett 
samarbete mellan Hakon Invest AB som äger 40 procent av bolaget och Holländska Royal Ahold 
N. V som äger 60 procent. Joint venture är ett samföretag där företag går ihop för att utveckla ett 
projekt tillsammans. (Ica Corporate, 2013) (Evelönn, E, 2013-04-23).  
 
Evelönn berättar vidare om att det är viktigt för företaget att ha starka relationer med företagets 
kunder. För att skapa och bibehålla relationerna använder sig Ica Sverige av ett starkt CRM 
arbete, företaget anser att det är viktigt att belöna en kund när relationen är stark. ”Kunden måste 
känna sig sedd av företaget för att relationen skall vara ömsesidig” berättar Evelönn. Ica har 
olika sätt att marknadsföra sig genom erbjudanden; det finns exempelvis massutskick som till 
största delen representeras av direktreklam som kunderna får hem till bostäderna. Men ju längre 
fram tekniken går, desto mer kommer detta att ersättas av elektroniska sätt. Flygbladet är något 
som merparten av kunderna som mottager reklam tar del av; det vill säga – det är inte riktad 
relationsmarknadsföring. Fördelarna med att tekniken går framåt är att det blir lättare för 
företaget att kommunicera med kunderna, ett nytt digitalt verktyg från Ica är en mobil 
applikation vid namn ”Ica Handla”, vilken sköts av Ica Sverige och används över hela Sverige. 
Med denna applikation kan kunden enklare planera sin matvardag, se erbjudanden samt 
individuella erbjudanden från olika butiker, aktuellt saldo samt göra inköpslistor. Applikationen 
innehar även en inbyggd QR kodskanner; vilket står för Quick Response vilken används för att 
kunna ta del av erbjudanden i den fysiska butiken (Evelönn, E, 2013-04-23) (Ica, 2013). 
 
Många erfarna kunder använder sig ofta av ett Ica kort, vilket leder till att olika korterbjudanden 
blir inlagda på kortet. Ica startade med sitt kundkort i början av 1990-talet, dock endast till att se 
hur mycket deras kunder spenderade, samt att skicka ut riktad reklam. Företaget har sedan dess 
utvecklat sitt sätt att använda sig av medlemskortet digitalt vilket lett till att det är möjligt att 
segmentera kunderna från varandra. Företaget sparar på detta sätt in behovet att göra 
pappersutskick på kuponger som kunden kan använda i butiken. Exempel på dessa erbjudanden 
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är personliga erbjudanden och de produkter som marknadsförs i TV. Vilka personliga 
erbjudanden som uppstår beror på vad kunden handlar men kontrolleras och sköts centralt av Ica 
Sverige. Personliga erbjudanden finns idag i tre koncept; Mina varor, Mina nyheter och Prova 
igen. Mina varor innefattar varor som handlas ofta, mina nyheter är nya erbjudanden som slussas 
ut i butikerna och prova igen är ett koncept som skall få kunden att återuppleva en produkt som 
kanske blivit glömd. Med dessa erbjudanden vill Ica se till vad kunden handlar samt att kunden 
inte skall känna sig bortglömd (Evelönn, E, 2013-04-23). 
 
Idag är Henrik Patek chef över Icas relationsmarknadsföring och har flera led under sig. Cirka 
trettiotalet personer jobbar i Borås med CRM och marknadsföring. Dessa personer stödjer upp 
verksamheten med dess IT och CRM system. Icas personliga erbjudanden är Icas 
marknadsföringskanal, o dessa görs genom Borås personalen, de har möten med miljontals 
kunder var månad. Viktigt för koncernen som helhet är att det inre CRM arbetet i företaget skall 
fungera, detta för att ledningen anser att alla anställda är ett fönster utåt kunden samt att den inre 
verksamheten påverkar den yttre. Informationen som företaget samlar in från dess kunder lagras 
i ett och ett halvt år i företagets system. Evelönn tror att denna enhet kan komma att växa då 
relationerna växer över tid, samt att de förhoppningsvis kommer att få än mer medlemmar. Icas 
CRM system heter ”Market expert” och är en applikation köpt av företaget Expert Systems. 
”Market expert” utgör tillsammans med lojalitetsprogrammet samt företagets andra applikationer 
Icas CRM arbete. CRM systemet selekterar fram kundgrupper efter hur de agerar när de handlar 
i butikerna. CRM systemet används av många arbetslag inom ICA; IT-Services, inköpare, 
analytiker, ekonomer och planerare, där av är det viktigt för företaget att CRM systemet ständigt 
fungerar (Evelönn, E, 2013-04-23). 
 
Handlarna själva bestämmer över såkallade KSM erbjudanden, vilket är butiksunika erbjudanden 
som butikerna själva svarar för. En kund kan ha en specifik relation till exempelvis en 
lokalbutik, och genom att använda sig av CRM på lokal nivå anser Ica att det är möjligt att stärka 
både relationen till butiken och till själva varumärket. På detta sätt gynnas flertalet parter av 
CRM processen (Evelönn, E, 2013-04-23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13 Påverkan från Ica Sverige AB och Ica Handlaren (Egen illustration). 
 

4.2 Intervju Ica Supermarket Skrapan, Västerås 
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När Erik Schartau möttes upp, som är chef på Ica Supermarket Skrapan i Västerås så var det 
intressant för undersökningen att ta reda på hur en Ica handlare såg på utvecklingen av företagets 
CRM arbete. Schartau menade att som en central butik i Västerås så ville de vara med i 
utvecklingen. Ica Supermarket Skrapan profilerar sig genom Facebook samt genom ”Ica Handla” 
mobilapplikation. Butiken försökte på egenhand att använda en egen applikation, men det blev 
med tiden för tids- och kostnads krävande i förhållande till hur många kunder som använde sig 
av applikationen. Ica Skrapan var en av de första butikerna i landet som lanserade en egen 
applikation till endast Ica Supermarket Skrapans kunder. De kunder som använde den verkade 
nöjda med den, men när Ica Sveriges mobilapplikation kom så började många kunder använda 
sig av denna. Genom att använda sig av en nationell applikation som är givande även för 
småbutiker så anser sig Schartau nöjd med utvecklingen (Schartau, E 2013-04-18). 
 
Butiken använder sig av de centrala erbjudanden Ica som helhet har, men märker inte av en ökad 
försäljning på veckoerbjudanden som skickas ut till hela Sverige. Butiken ser positivt på att Ica 
Sverige som helhet använder sig av erbjudanden genom applikationen ”Ica Handla” då det 
gynnar alla butiker i Sverige, men menar att ”Ica Supermarket Skrapan ligger på minimum när 
det kommer till marknadsföring”. 
 
Schartau tror på att erbjuda god traditionell service till småhandlaren, för på det sättet knyter 
hans butik band med kunderna, samtidigt tror han att utvecklingen till ett samhälle där kunden 
vill handla snabbt är på ingång; där av gäller det att vara med i utvecklingen till den yngre 
generationen. Ica Supermarket Skrapans framtidsvision är att arbeta mer med att profilera sig 
mot den förbipasserande kunden. ”Det skall gå snabbt att handla hos oss på Ica Skrapan, men 
med en god service” berättar Erik Schartau.  Butiken har som mål att kunden snart skall kunna 
använda sig av mobilen som självskannings apparat, för att besöket i butiken skall gå så smidigt 
som möjligt (Schartau, E 2013-04-18). 
 

4.3 Enkätundersökning 
 

Enkät undersökningen gjordes med endast befintliga Ica kunder då det endast är dem som var 
relevanta i undersökningen. Enkätundersökningen besvarades av 220 respondenter men tjugo 
räknades som bortfall då de inte besvarat hela enkätundersökningen. Resultaten kommer att 
presenteras genom cirkeldiagram. Tabellen nedan illustrerar sambandet mellan teorierna som har 
vart grunden till frågorna i enkäten.  
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Figur 6 Operationaliseringen av teoretiska begrepp (Egen illustration). 
 

 
 
 

4.3.1 Fråga 1-5 
 
Fråga 1-5 är kopplat generellt till teorin inom CRM. 

 
Figur 11 Operationalisering del 1 (Egen illustration). 
 
 
Enkätfråga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14 Hur länge har du besökt ICA? (Egen illustration). 
 
Fråga ett är kopplat till relationens livslängd; hur länge respondenterna har vart ICA-kunder för 
att med säkerhet veta att respondenter är befintliga kunder. Av 200 respondenter så har 102 
personer besökt ICA sedan barndomen, 52 personer har besökt ICA i 10-20 år, och resterande 46 
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respondenter har haft en kortare relation med företaget. Resultatet visar att de allra flesta 
respondenter har haft en längre relation med företaget.  
 
 
Enkätfråga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15 Vad får dig att välja en Livsmedelaffär framför en annan? (Egen illustration). 
 
 
Fråga två i enkäten är kopplad till de egenskaper en kund värdesätter i en relation med en ett 
företag. Resultatet visar att 66 respondenter väljer livsmedelaffär utifrån plats. 54 respondenter 
väljer efter upplevd service. 46 respondenter värdesätter kvalitet. Resterande 34 respondenter 
väljer matbutik efter pris.  
 
 
Enkätfråga 3 
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Figur 16 - Om du är nöjd med din livsmedelaffär, väljer du att rekommendera den till vänner 
och familj? (Egen illustration). 
 
Figur 16 illustrerar hur många respondenter som rekommenderar vidare sitt omdöme till vänner 
och familj. Resultatet visar att 116 respondenter väljer att rekommendera sin nöjdhet vidare. 46 
respondenter väljer att inte rekommendera vidare. De resterande 38 respondenter visste inte om 
de skulle rekommendera eller valde att bara rekommendera ibland. 
 
 
Enkätfråga 4 och 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17 Har du haft ett dåligt enskilt möte med ICA? (Egen illustration). 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18 Om JA, har du valt att återvända och handlat på Ica? (Egen illustration). 
 
Figur 17 och 18 illustrerar om respondenter haft ett dåligt enskilt möte med ICA. 142 
respondenter hade inte haft ett dåligt enskilt möte och 50 respondenter hade haft ett dåligt enskilt 
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möte. 8 respondenter svarade att de inte visste. Enkätfråga 5 är en fortsättning till fråga 4 och av 
de 50 respondenter som hade haft ett dåligt enskilt möte så valde 41 respondenter att återvända. 
Resterande 9 personer svarade nej eller att de inte visste.    

4.3.2 Fråga 6-10 

6-10 är kopplat till den teoretiska referensramen, figuren nedan visar faktorerna som påverkar 
relationers styrka. 

 

 
Figur 12 Operationalisering del 2 (Egen illustration).  
 
 
Enkätfråga 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19 Har du en positiv uppfattning om ICA som företag? (Egen illustration). 
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Frågan gick ut på att fråga kunden om deras uppfattning till företaget. Figuren visar att 132 
respondenter svarade att det hade en god uppfattning till företaget.  52 personer svarade att dem 
inte hade en positiv uppfattning och 16 respondenter svarade att det inte visste.  
 
Enkätfråga 7 
 

 
 
Figur 20 Känner du att du som ICA-kund får den kvalité som du betalar för? (Egen illustration). 
 
Enkätfråga 7 undersöker om respondenterna känner att de får den kvalité som de betalar för. 
Figuren visar att 88 respondenter svarade ja, 56 respondenter svarade ibland och 46 personer 
svarade nej. 10 respondenter visste inte om de får den kvalitet de betalar för. 
 
 
 
Enkätfråga 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21 Tycker du att ICA lägger tid och engagemang på att lära känna dig som kund? (Egen 
illustration). 
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Enkätfråga 8 undersökte om respondenterna tycker att ICA lägger engagemang i att fördjupa 
deras relationer. Figuren visar att 128 respondenter svarade att de tycker att Ica lägger ned tid 
och engagemang. 42 respondenter svarade nej på frågan och 30 respondenter svarade att de inte 
visste. 
 
 
Enkätfråga 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22 Är du nöjd med den relationen du har till ICA idag? (Egen illustration). 
 
Enkätfråga 9 frågade respondenterna om de känner sig nöjda med den relationen de har med ICA 
idag och ifall det finns ett ömsesidigt intresse i form av engagemang till att förbättra relationen. 
82 respondenter vad nöjda med relationen och 64 respondenter tyckte att det fanns utrymme till 
att förbättras. 42 respondenter var inte nöjda och 12 respondenter visste inte. 

 
Enkätfråga 10 
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Figur 23 Trots bra eller dålig relation till företaget, vad får dig att fortsätta besöka och vara 
kund hos ICA?(Egen illustration). 
 
Enkätfråga 10 undersöker vidare anledningen till varför respondenterna besöker ICA. 88 
respondenter svarade att Ica var den livsmedelbutik de oftast föredrar att handla i. 58 
respondenter svarade att Ica var deras närmaste butik och 36 respondenter svarade att de 
uppskattade de nya teknologiska lösningar företaget har. 18 respondenter svarade att anledningen 
att de handlade på Ica var att de använde Ica Banken eller bonuskortet och på det sättet tjänade 
på det ekonomiskt. 
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5. Slutsats, analys och diskussion 
 
Nedan kommer det att framföras de viktigaste resultaten, samt analysen av detta. Detta för att 
denna uppsats ska kunna ligga som grund till fortsatta studier inom ämnet. Kapitlet avslutas 
med en diskussion. Förhoppningen är att detta skall väcka tankar om fortsatta studier. 
___________________________________________________________________________ 
 

5.1 En trogen kund 
 
Den nya marknadsföringen bygger på att lägga all fokus på lojala kunder eftersom ”Det är den 
lojala kunden som är den mest lönsamma kunden” enligt Söderlund 2001. Enligt de studien 
grundar sig på arbetar Ica aktivt med att behålla kunder genom ett gediget CRM arbete där de 
fokuserar på att stärka deras befintliga relationer. Ica lägger ner mycket resurser och pengar på 
att arbetet ständigt skall hållas flytande och det är något som teorierna påvisar vara en viktig 
punkt för ett företags överlevnad i dagens konkurrenskraftiga marknad. Enligt den 
enkätundersökning som gjorts så är majoriteten av respondenterna positivt inställda inför deras 
relation till Ica. Detta beror inte endast på ett bra CRM arbete utan att många hade ett 
känslomässigt band till varumärket då de vart kunder under en längre tidsperiod.  

SLUTSATS 1: Eftersom ett känslomässigt band finns så handlar både den förbipasserande och 
den storhandlande i Icas butiker. Resultatet visar att båda dessa kategorier är lojala kunder till 
Ica, men bara en av dessa kundtyper berörs av Icas CRM arbete. Trots att Ica arbetar aktivt med 
CRM så är det inte CRM arbetet som påverkar om en kund är trogen eller inte. Undersökningen 
visar att relations livslängd och känslomässiga faktorer som kunden uppfattar har en större 
betydelse än det interna arbetet eftersom båda dessa kunder är värdefulla kunder och handlar hos 
Ica lika mycket.  

 

5.2 Från transaktion till relation 
  

Enligt Gummersson (2002) så kategoriseras all form av marknadsföring som reklam eller 
försäljning då transaktionsmarknadsföring ligger i fokus. Enligt intervjun med Mathias Evelönn 
så använder sig företaget fortfarande av direktreklam som hamnar hos alla människor som 
mottager reklam. Teorin kring marknadsmixen lever som tidigare nämnt kvar, då direktreklam 
trycker på priset av varor. Många människor vill fortfarande mottaga direktreklam med 
erbjudanden som finns eller kommer att finnas under den närmaste tidsperioden. 
Transaktionsmarknadsföringens utgångspunkt ligger i en engångsförsäljning; att 
marknadsföringen når många kunder i hopp att nå en. Enligt de empiriska resultat som har 
samlat in så är transaktionsmarknadsföring viktigt i stadsmiljö där det är en förbipasserande 
kund som handlar. Undersökningen har visat att olika butiksprofiler behöver olika typer av 
marknadsföring.  Exempel på det är intervjun med Ica handlaren Erik Schartau på Ica 
Supermarket skrapan som menar att hans butik lägger ett minimum på marknadsföring. Det 
denna butik tjänar på är den förbipasserande kunden som småhandlar det som fattas från veckans 
storhandling. För Erik Schartau så är det ineffektivt att lägga resurser på att stärka relationerna 
och därmed går det interna CRM arbetet bort. Undersökningen visade en o enad mening om 
vilken typ av marknadsföring som gynnar ICA. ICA som företag vill gärna tro att det är deras 
CRM arbete och nya satsningar som håller relationerna vid liv, men undersökningen visar att i 
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vissa fall så sköts detta automatiskt utan Icas egna satsningar. 

I enkäten fick respondenten välja varför de valde en livsmedelsbutik framför en annan. Plats var 
det svarsalternativ som 33 procent av respondenterna valde, vilket betyder att den gamla 
marknadsmixen fortfarande har en avgörande roll i hur konsumenterna väljer att handla. 27 
procent av respondenterna valde service som en viktig aspekt vid valet av livsmedelsbutik. 
Enkätens resultat besvarade frågan med att relationsmarknadsföringen är även den är viktig del i 
relationerna men inte den avgörande faktorn. Majoriteten av respondenterna valde att handla på 
ICA eftersom det var deras närmaste butik och inte för den upplevda servicen Ica erbjöd. Utifrån 
resultatet kan man dra slutsatsen att ica med sin breda spridning av butiker lyckats fånga många 
kunder med geografiska bindningar. CRM arbetet för dessa kunder är då inte en avgörande 
faktor eller bidragande orsak till besök av butik.  

SLUTSATS 2: Det finns inget rätt eller fel mellan transaktions och relationsmarknadsföring. 
Ingen är mer gynnsam än den andre, utan butikerna måste planera utifrån vilken typ av kund som 
handlar i butiken och efter detta avgöra om transaktions eller relationsmarknadsföring är den 
mest gynnsamma marknadsföringen för just den butiksprofilen. I Icas fall så beror det helt på 
vilken typ av kundtyp butiksprofilen prioriterar, och även en kombination av transaktion och 
relationsmarknadsföring är vad som behåller båda kundtyperna trogna till företaget.  

 

5.3 Första mötet 
 

Relationer utvecklas under hela relationernas livslängd, en stark relation ger smärre problem och 
det ger avsevärt fler möjligheter att samarbeta enhetligt med kunden. Enkätundersökningen 
visade att de flesta har känt Ica så länge de kan minnas och trots ett dåligt möte med företaget 
har ändå 82 procent valt att återkomma till Ica. Enligt uppsatsens referensram hur relationers 
styrka mäts så visar undersökningen att konsumenter är villiga att förlåta utan att det påverkar 
relationens styrka på sikt. Då de redan har starka band till sina kunder, så kan de lägga resurser 
på att utveckla relationerna istället för att skapa nya. Företaget behöver således inte lägga ner 
energi på att skapa nya relationer, då en nöjd kund når ut till nya kunder utan att kosta företaget 
mer pengar (Skoglund, 2009 s. 64). 

SLUTSATS 3: Ica kan dra nytta av att de funnits på marknaden länge genom att använda sig av 
relationsmarknadsföring och utvecklas tillsammans med företagets kunder. 

 

5.4 Kundens uppfattning, samt uppfattade kvalitet 
 
Majoriteten av respondenterna hade en positiv uppfattning av Ica, av dessa svarade flertalet att 
de fick den kvalitet de betalade för. Med utgångspunkt från teorin så är det inte prislappen som 
sätter värdet utan den upplevda kvaliteten prislappen har att erbjuda. Undersökningen visar att 
uppfattningen de fått inte har med prislappen att göra utan om Icas interna arbete - såsom 
service, vilken är en viktig aspekt för kundens upplevda värde är bra. CRM arbetet som görs 
innebär att leverera kvalitet till kunderna och resultatet av enkäterna visar att detta är en 
bidragande faktor till att återkomma och skapa kundtillfredsställelse hos respondenterna. 

SLUTSATS 4: Majoriteten av respondenterna anser att de upplever att de får mer än de betalade 
för. Tillfredställelsen hos kunderna som upplever kvalitet påvisar påverka den slutliga relation 
styrkan positivt. 
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5.5 Engagemang 
 
I intervjun med Mathias Evelönn så berättades det om att Ica arbetar aktivt internt med 
individuella erbjudanden och satsningar som exempelvis konceptet ”Mina Varor”. Blomqvist, 
Dahl och Haeger menar att om kunden skall läras känna mer djupgående, om man skall 
skräddarsy individuellt anpassade kommunikationer, så krävs det ett väl utvecklat system som 
kan hantera information som kan klassificera varje individuell kund utifrån dess värde och 
preferenser. Enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna kände att Ica la ner 
tid och engagemang på att lära känna de som kunder och mer än hälften av respondenterna var 
tillfredsställda med relationen.  

SLUTSATS 5: Slutsatsen som dras från detta är att Ica har fått en fördel av att de engagerat sig i 
att lära känna sina kunder. Kunderna känner sig tillfredsställda med relationen och accepterar 
även en ömsesidig relation där respondenterna engagerar sig tillbaka till företaget.  

 

5.6 Bindningar 
 
Bindningarna som kunderna har till företaget är ingenting Ica kan påverka, men har ändå en stor 
betydelse för kundrelationerna. Utifrån intervjuerna och informationen som tagits från Icas 
hemsida så kan det låta som att de teknologiska bindningarna knyter bandet med majoriteten av 
kunderna då så pass mycket resurser läggs på teknologi och framtida satsningar. Men resultatet 
visade istället att det var de sociala bindningarna och känslan som var den bidragande faktorn. 
Enligt respondenterna så var den teknologiska utvecklingen inte särskilt viktig då endast 18 
procent uppgav att det var anledningen att de handlade på Ica. Resultatet påvisar att Icas 
uppfattning om vad som lockar kunder till ICA inte är vad som egentligen är den bakomliggande 
orsaken till att kunderna väljer ICA framför sina konkurrenter.  

SLUTSATS 6: De flesta är uppväxta med Ica och dess varumärke. Eftersom det finns ett 
känslomässigt band som är starkt inrotat så blir de andra bindningarna inte lika viktiga. Det går 
dock inte att förutspå framtiden, då de andra aspekterna kan bli lika viktiga. Om kunder blir mer 
informerade om de teknologiska satsningarna som Ica lägger mycket resurser på så kan resultatet 
bli annorlunda. Skulle dessa satsningar bli mer uppmärksammade av kunden så kanske ICA 
skulle uppnå det dem faktiskt eftersträvar med att nå med deras CRM arbete.   

 

5.7 Bortfall 
 
Den första enkätundersökningen som gjordes och skickades runt på Facebook och e-post 
räknades som bortfall då endast 30 stycken av 300 respondenter besvarade webbenkäten. 
Enkäten hade frågor gällande företagets digitala satsningar, så som applikationen ”Ica Handla”. 
För att kunna besvara enkäten var respondenten tvungen att ha åtminstone provat applikationen. 
Då endast 30 personer besvarade enkäten är detta inte bara ett bortfall utan även ett resultat. 
Kunderna använder sig inte av applikationen. Bortfallet tyder på att kunderna ändra inte gillar 
applikationen, inte använder sig av den eller inte har blivit informerade om att den finns. Teorin 
stödjer att det är viktigt med ett innovativt arbete, Storbacka och Lehtinen (2000) menar att 
företag skall vara steget före med innovativa och strategiska satsningar. Teorin stärker även att 
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ett lyckat CRM arbete skall skapas tillsammans med kunden så därför bör Ica se över hur de 
marknadsför arbetet kring framtida satsningar. 

Då alla butiker själva väljer hur de skall marknadsföra sig, så är det mycket information från 
huvudkontoret som inte går ut till filialerna och dess kunder. Detta kan påvisas från intervjun 
med Mathias Evelönn som menade att det var viktigt att alla informerades om nya CRM 
strategier medan Erik Schartau ansåg det oviktigt för just hans butik att marknadsföra detta. 
Enkätundersökningen stödjer även detta då det är en stor okunskap kring nya satsningar som går 
ut till konsumenterna. 

SLUTSATS 7: Icas satsning ”Ica Handla” blir inte gynnsam om kunder inte använder sig av 
applikationen. Att Ica arbetar aktivt med den teknologiska utvecklingen har ingen större 
betydelse om det inte når ut till kunden, därmed lägger Ica resurser på något som inte binder eller 
engagerar kunden till företaget och därmed inte tillfredsställer kunden. 

 

5.8 Diskussion 
 
Den slutliga diskussionen ska besvara undersökningens frågeställningar, ”Hur arbetar Ica med 
CRM?”, ”Hur påverkar Icas CRM arbete relationerna?” samt ”hur starka relationer har 
kunderna till Ica?”. Detta görs för att ge en sluttamp på den undersökning som gjorts. 

____________________________________________________________________ 

 
När det utvärderas vilka faktorer som påverkar kundernas relation till matbutik utifrån resultatet 
av enkätundersökningen, så kan en tydlig koppling till vad som leder till starka relationer ses; ett 
starkt känslomässigt band till själva varumärket. Den totala relationsstyrkan bland 
respondenterna är stark, med många liknande beteende mönster. 
 
Ica är medvetna om att de har ett bra CRM arbete och lägger mycket resurser på det. Företaget 
vill vara innovativt samtidigt som de vill nå ut till alla segment av kunder. Utifrån alla enkäter 
som delats ut och analyserats så kan det utskiljas att det inte endast är CRM arbetet som utgör 
hur pass bra relationer de har med sina kunder. I Icas fall visar det sig att det lönar sig att försöka 
behålla sina kunder och inte söka efter nya då detta redan sker automatiskt genom andra faktorer 
så som bindningar och trogna kunder. 
 
Problemet för just Icas CRM arbete är att information inte når ut till kunderna och på detta sätt 
går mycket av arbetet förlorat. Därav dras slutsatsen att det interna arbetet inte påverkar kundens 
uppfattning av företaget i större utsträckning och inte heller i kundernas val av matbutik. 
 

5.9 Vidare forskning 

Det vore intressant att se hur detta kommer att vidareutvecklas; hur det kommer att se ut om tio 
till tjugo år om en liknande studie skulle göras. Den teknologiska utvecklingen kommer med stor 
förmodan att öka allt snabbare. Icas teknologiska satsningar är något som i dagsläget inte 
påverkar kunderna i den omfattningen som önskas från företaget, men kan det vara så att med 
lite tid och nya satsningar så ser resultatet helt annorlunda ut? Skulle det då kunna utvecklas till 
att faktorer med teknologisk karaktär påverkar kunden mest? Och om detta är möjligt, hur pass 
viktigt är det då med ett aktivt välfungerande CRM system? Längre fram kommer det kanske att 
författas en liknande uppsats med ett helt annat resultat. Detta kan endast framtiden påvisa. 
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familj? (Egen illustration). 
 
Figur 17 Har du haft ett dåligt enskilt möte med ICA? (Egen illustration). 
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Figur 19 Har du en positiv uppfattning om ICA som företag? (Egen illustration). 
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Bilagor 
 
Nedan kommer det att framföra de enkäter som använts under undersökningens gång samt de 
intervjufrågor som används vid de två intervjuer som gjorts i studien. Detta skall ge läsaren en 
djupare förståelse för hur studien är konstruerad och uppbyggd på. 
___________________________________________________________________________ 
 

  

Bilaga 1 
 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING - RELATIONSMARKNADSFÖRING 
 
 
 
Hur pass stark realtion har du till ICA? 
 
Q10 Hur länge har du besökt ICA? 
m 0-5 år (1) 
m 5-10år (2) 
m 10-20år (3) 
m så länge jag kan minnas (4) 
 
Q1 Vad får dig att välja en Livsmedelaffär framför en annan? 
m Service (1) 
m Kvalitet (2) 
m Pris (3) 
m Plats (4) 
 
Q2 Om du är nöjd med din livsmedelaffär, väljer du att rekomendera det till vänner och familj? 
m JA (1) 
m NEJ (2) 
m VET EJ (3) 
 
Q3 Har du haft ett dåligt enskilt möte med ICA? 
m JA (1) 
m NEJ (2) 
m VET EJ (3) 
 
Q4 Om JA, har du valt att återvända och handlat på Ica? 
m JA (1) 
m NEJ (2) 
m Click to write Choice 3 (3) 
 



	  
	   	  

Q5 Har du en positiv uppfattning om ICA? 
m JA (1) 
m NEJ (2) 
m VET EJ (3) 
 
Q6 Känner du att du som ICA-kund får den kvalite som du betalar för? 
m JA (1) 
m NEJ (2) 
m IBLAND (3) 
m VET EJ (4) 
m Click to write Choice 5 (5) 
 
Q7 Tycker du att Ica lägger mycket tid och engagemang att lära känna dig som kund? 
m JA (1) 
m NEJ (2) 
m VET EJ (3) 
 
Q8 Vill du behålla eran relation som den är idag eller är du engagerad att förbättra din relation 
som kund till företaget? 
m JA (1) 
m NEJ (2) 
m VET EJ (3) 
m Click to write Choice 4 (4) 
 
Q9 Trots bra eller dålig relation till företaget, vad får dig att fortsätta besöka och vara kund hos 
ICA? 
m För att ICA är min närmaste livsmedelbutik (1) 
m För att jag har ICA banken eller ICA bonuskort och tjänar på det ekonomiskt (2) 
m Jag uppskattar snabbkassorna och deras senaste satsningar inom mobilapplikation (3) 
m För att Ica är livsmedelsaffären jag oftast föredrar att handla i (4) 
 

 

 

 



	  
	   	  

 

Bilaga 2 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING – ICAS NYA SATSNINGAR 
 
 
Vad tycker DU om ICAs nya applikation? 
 
Q2 Vilken typ av ICA-kund är du? 
m Jag använder mig av ICA-banken (1) 
m Jag är ICA-student (2) 
m Jag använder mig endast av ICA-bonuskortet (3) 
m Annan: (4) ____________________ 
 
4 Uppskattar du att ICA lanserar en mobilapplikation som en extratjänst till deras kundklubb? 
m Ja (1) 
m Nej (2) 
m Vet ej (3) 
 
Q14 Hur många gånger per vecka använder du dig av "ICA Handla"? 
m Inte alls (1) 
m 1-2 gånger (2) 
m 3-4 gånger (3) 
m Varje dag (4) 
 
7 Hur upptäckte du "ICA Handla" applikationen? 
m Min ICA butik uppmärksammade mig om den (1) 
m ICAs nyhetsbrev (2) 
m Rekommendationer (3) 
m Annan: (4) ____________________ 
 
8 Vilken av applikationens egenskaper använder du dig mest av? 
m Inköpslistor (1) 
m Recept (2) 
m Butiker och Erbjudanden (3) 
m Konto & Saldo (4) 
 
Q7 Påverkar applikationens olika erbjudanden ditt handlande? 
m Ja (1) 
m Nej (2) 
m Vet ej (3) 
 



	  
	   	  

10 Vilken av dessa erbjudanden påverkas du mest av? 
m Personliga erbjudanden utifrån tidigare köp (1) 
m Allmänna kortpriser (2) 
m Individuella butikserbjudanden (3) 
m Vet ej (4) 
 
11 Skulle du rekommendera applikationen till andra? 
m Ja (1) 
m Nej (2) 
m Jag har ingen åsikt (3) 
 
Q11 Hur tycker du att applikationen har stärkt din relation till ICA? Ange gärna varför 
m Positivt (1) ____________________ 
m Negativt (2) ____________________ 
 
Q12 Tycker du att din ICA butik har jobbat aktivt med att informera dig om applikationen och 
dess användningsområden? 
m Ja (1) 
m Nej (2) 
m Vet ej (3) 
 
Q14 Är det okej för dig att företag lagrar och använder sig av din personliga information i 
marknadsföringssyfte? 
m Ja (1) 
m Nej (2) 
m Vet ej (3) 
 
Q13 Tycker du att personliga erbjudanden utifrån dina tidigare köp kan kännas kränkande? Ange 
gärna varför 
m Ja (1) ____________________ 
m Nej (2) ____________________ 
m Vet ej (3) 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	   	  

Bilaga 3 
 
Intervju frågor till Erik Schartau, Butiksägare Ica Supermarket Skrapan 
 

• Vilka typer av kunder handlar hos er på Ica skrapan? 
 

• Har ni många stamkunder? 
 

• Vilka är de viktigaste kunderna för er? Stamkunder eller den förbipasserande kunden? 
 

• Märker ni en ökad försäljning när ni har erbjudanden? 
 

• Är det många av era kunder som använder sig av Ica kortet? 
 

• Vilken inställning har ni till Icas nya applikation Ica Handla? 
 

• Har ni märkt någon förändring sedan applikationen kom? 
 

• Vilka typer av förändringar? 
 

• Hur fungerar det med era speciella erbjudanden? Är det något som butiken internt 
beslutar eller är det generella erbjudanden som påverkas av Ica Sverige? 

 
• Anpassas några av era erbjudanden utifrån vad era kunder köper mycket utav? 

 
• Anser du att Ica skrapan arbetar aktivt för denna typ av marknadsföring? 

 
• Varför/ Varför inte? 

 
• Ser ni en vidare utveckling att arbeta med relationsmarknadsföring samt applikationer? 

 
• Ni använde er förut av en applikation för just Ica skrapan, vad hände med den? Blev det 

för kostnadskrävande eller var det för få som använde sig utav applikationen? 
 

• Märkte ni några skillnader när ni använde er av den? 
 

• Vad var syftet att ha en applikation för just er butik? 
 

• Vem startade applikationen? 
 

• Informeras ni om utvecklingen av applikationer och nya satsningar genom Ica Sverige? 
 

• Vem beslutar vilka marknadsförings insatser ni har?  
 

• Finns något krav från Ica Sverige om vad alla butiker skall använda sig av? 
 

• När ni går ut med kampanjer, vem är det som går ut med det? 

 

 



	  
	   	  

Bilaga 4 
 
Intervju frågor till Mathias Evelönn, Kampanjanalytiker, Ica Sverige AB 
 

• Har du några interna siffror på hur många som använder sig av Ica applikationen ”Ica 
Handla”?   

• Finns det några resultat som visar effekten av applikationen? 
 

• Hur har Ica valt att marknadsföra applikationen?   
 

• Har applikationen lanserats över hela landet? 
 

• Hur arbetar Ica med CRM? 
 

• Hur många ungefär är det som arbetar kring detta? 
 

• Berätta generellt hur Ica arbetar med erbjudanden? 
 

• Vilka skillnader finns det mellan olika erbjudanden, personliga/ direkt reklam? 
 

• Finns det några framtidsplaner hur Icas CRM arbete skall fortlöpa? 
 

• Har Ica några planer att förändra ”hur man stärker relationen till kunden”? 
 

• Hur arbetar Ica kring relationsmarknadsföring idag? 
 

• Ica applikationen är väldigt inriktat på kundernas profil, saldo, bonus och att 
individanpassa olika erbjudanden. Vet du varför Ica satsar så mycket på det? 

 
• Hur fungerar relationerna mellan Ica Handlaren och Ica Sverige AB som koncern? 

 
• Hur pass mycket frihet har Ica Handlaren? 

 
• Hur arbetar Ica kring transaktionsmarknadsföring? Direktreklam som skickas ut till alla 

som mottager reklam? 
 

• När började Ica arbeta med Ica kortet?  
 

• Hur har detta sedan utvecklats över tid? 
 

• Vilka olika butiksprofiler finns det inom Ica? 
 

 
 


