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Sammandrag 
 

Kundlojalitet är ett mål för många företag som medför såväl utmaningar som potentiella 

konkurrensfördelar. I syfte att förbättra kundrelationer och därigenom öka kundlojaliteten har 

konceptet CRM (Customer Relationship Management) vuxit fram. Denna uppsats undersöker 

hur digitalt insamlad kundinformation används och integreras i CRM-strategier och CRM-

system samt det eventuella sambandet mellan mängden kundinformation och graden av 

kundlojalitet. Undersökningen genomfördes genom intervjuer med två företag som är 

verksamma inom B2B-försäljning. Utöver företagens ledare och säljare intervjuades en CRM-

systemleverantör, en leverantör av programvara för insamling av kundinformation samt tre av 

företagens kunder i syfte att bidra med fler perspektiv på de undersökta koncepten. Avsikten var 

att genom en kvalitativ ansats undersöka hur digitala verktyg för kundinformation kan integreras 

med CRM samt huruvida det i de studerade företagens fall går att se samband mellan 

användningen av denna kundinformation och graden av kundlojalitet. Studien finner att det inte 

finns ett rakt, positivt samband mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet, 

men att en väl utformad och implementerad CRM-strategi i kombination med ett väl fungerande 

CRM-system ger förutsättningar för att ett sådant samband ska kunna etableras. 
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1. Introduktion 
 

I det inledande avsnittet ges en bakgrund till uppsatsens forskningsområde, varpå en 

problemformulering utvecklas och leder fram till studiens forskningsfråga. Därefter 

presenteras syfte, teoretisk och praktisk relevans samt studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Kundlojalitet, eller förmågan att bibehålla kunder och främja repeterade köp (Doyle, 

2016), har länge varit en essentiell utmaning tillika potentiell konkurrensfördel för 

företag inom såväl konsumentmarknader (B2C) som industriella marknader (B2B) 

(Russo et al, 2016; Wind, 1970). För att bygga kundlojalitet och vårda relationer med 

kunder och affärspartner har många företag utvecklat strategier och system för CRM 

(Customer Relationship Management), ett koncept som härrör från relations-

marknadsföringen (Chen & Popovich, 2003; Debnath, Datta & Mukhopadhyay, 2016) 

och ofta inkluderar dels strategier för hur kundrelationer ska initieras och underhållas 

(Parvatiyar & Sheth, 2001) och dels digitaliserade försäljnings-, marknadsförings-, 

informations- och kommunikationssystem (Butterfield & Ekembe Ngondi, 2016; Law, 

2016). 

  Även om CRM kan betraktas som ett strategiskt styrmedel har dess främsta 

fördel för företag argumenterats vara möjligheten att med hjälp av digitala verktyg 

sammanställa och analysera information om kunder på såväl individ- som segmentnivå, 

och det är just tillgången till och användningen av denna information som lägger 

grunden för en framgångsrik CRM-strategi (Ling & Yen, 2001). Med hjälp av olika 

datorsystem kan företag kartlägga kunders efterfrågan och köpbeteenden över tid, och 

utifrån denna information identifiera mönster och göra prognoser för framtida 

försäljning (Zeng, Wen & Yen, 2003). Finns kunskapen kan företagen sedermera 

omsätta informationen i åtgärder för att undvika felaktiga kalkyler, optimera utbudet 

utifrån efterfrågan, hitta specialanpassade produktlösningar, öka kundnöjdheten och 

därigenom maximera kundlojaliteten (ibid). 

  En för ämnet särskilt intressant bransch är den internetbaserade e-handeln, där 

merparten av interaktionen mellan en leverantör och en kund sker genom internet. Det 

faktum att såväl transaktioner som kommunikation ofta äger rum på leverantörens 

hemsida innebär att leverantören med hjälp av programvara och digitala 
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informationssystem kan bygga en försäljningsplattform med stor tillgång till data från 

sina kunders beteenden. Denna information kan utgöras av exempelvis personlig 

information (som IP-nummer, geografisk position, namn eller ålder) eller individuella 

surfmönster (gällande vilka produktsidor kunden besöker, vilka länkar som kunden 

följer och hur lång tid kunden ägnar åt innehållet) (Puglisi, Rebollo-Monedero & Forné, 

2017). Målet är för leverantören att samla in så mycket information om sina kunder som 

möjligt (ibid), men för att informationen ska vara användbar krävs att leverantören hittat 

metoder för att integrera den i sitt CRM-system och att man utformat en CRM-strategi 

med kapaciteten att hantera och använda kundinformationen på. Detta är en av 

branschens största utmaningar (Zhang & Zhang, 2013). 

  E-handel har under de senaste åren vuxit till att bli universell affärspraxis (Black, 

Hashimzade & Myles, 2017), genererat nya företag med nya affärsidéer och tvingat 

befintliga företag att i grunden ompröva sina kundrelationer (Pan & Lee, 2003). 

Samtidigt menar Zhang och Zhang (2013) att företag inom e-handel inte lyckats 

realisera sin fulla potential på grund av problematiken i att implementera CRM-

strategier som speglar kunders alltmer komplexa efterfrågan. Pan och Lee (2003) 

poängterar vidare att de elementära sambanden mellan adresseringen av kunders behov 

och lönsamhet, internetrevolutionens implikationer till trots, förblir desamma och att 

e-handelns mekanismer inte ersatt behovet för mänsklig interaktion i försäljnings-, 

marknadsförings- och kundservicefunktioner. 

 

1.2 Problemformulering 

Digitaliseringen av CRM medför för organisationer inom försäljning ett slags paradox, 

genom vilken mer och mer kundinformation tillgängliggörs men samtidigt gör 

kundrelationslandskapet alltmer komplext och svårnavigerat. En utmaning för företagen 

är att hitta metoder för att använda kundinformationen i syfte att effektivisera 

användningen av CRM och därigenom öka kundlojaliteten. För att kunna dra nytta av 

teknologiska framsteg och utvecklingen av avancerade CRM-system krävs också 

avancerad know-how, och teknologins betydelse bör inte överskugga vikten av kunskap 

och kompetens (Cambra-Fierro et al, 2017). Day och Hubbard (2003) menar att mycket 

av den optimism som vädrats inför internets intåg är missriktad och hänvisar till studier 

som visar att internet, snarare än att transformera marknader och alstra nya 

affärsrelationer, ökar försprånget för de företag som redan etablerat starka relationer 

med sina kunder. Vidare problematiserar Mendoza et al (2007) uppfattningen av CRM 
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som en teknologisk lösning och menar att det i själva verket handlar om att utveckla 

strategier utifrån såväl mänskliga som teknologiska processer. Larsson och Viitaoja 

(2017) belyser ett slags informationsasymmetri mellan leverantörer och kunder och 

beskriver att digitaliseringen i och med denna gett upphov till en osäkerhet hos 

leverantörer i relationen till deras kunder. Det råder en allmän uppfattning om att 

digitala kommunikationskanalers effekter på kundlojalitet ur ett ledningsperspektiv är 

alltför outforskade, särskilt inom B2B, och vidare studier efterfrågas (Debnath, Datta & 

Mukhopadyay, 2016; Larsson & Viitaoja, 2017; Pagani & Pardo, 2017; Sisko & Lipiäinen, 

2015). Det samtida forskningsläget föranleder och motiverar uppsatsens forskningsfråga 

som presenteras under nästföljande rubrik. 

 

1.3 Forskningsfråga 

• Hur kan digitala verktyg för kundinformation integreras med CRM, och går det att se 

samband mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet inom B2B? 

 

1.4 Syfte  

Genom att undersöka hur digitaliserad kundinformation används och integreras i CRM 

är syftet med uppsatsen att studera sambandet mellan denna information och 

kundlojalitet, med en frågeställning kring huruvida det går att omsätta den ökade 

tillgången till kundinformation i ökad kundlojalitet. Avsikten är att genom en fallstudie 

av två företag inom internetbaserad B2B-försäljning undersöka hur digitala verktyg för 

insamling av kundinformation kombineras med företagens CRM-system och CRM-

strategier samt huruvida det går att se ett samband mellan användningen av denna 

information och kundlojalitet. 

 

 

Figur 1. Den undersökta relationen mellan digital kundinformation, CRM och kundlojalitet. 
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1.5 Teoretisk och praktisk relevans  

Forskningsunderlaget för CRM och kundlojalitet är generellt sett större för 

konsumentmarknader (B2C) än för industriella marknader (B2B), och merparten av de 

studier som gjorts baserar sin diskussion på kvantitativ metodik. Således finns 

möjligheter för uppsatsen att åstadkomma ett teoretiskt bidrag i form av en kvalitativ 

analys som kombinerar koncept som kundlojalitet, CRM, digitalisering och B2B i en 

djupgående diskussion som tar hänsyn till ämnesområdets komplexa natur. Dessutom 

finns ett praktiskt behov för den kunskap som eftersöks i uppsatsen, då företagsledarna 

för de studerade företagen uttrycker att kunskapen inom processen att förvärva kunder 

samt kostnaderna för detta är större än kunskapen om hur man bibehåller kunder och 

kostnaderna kopplade till detta, samt att det finns ett behov för en större förståelse för 

hur kopplingen mellan just digitala system för kundinformation, CRM och kundlojalitet 

relaterar till denna problematik. 

 

1.6 Studiens disposition  

Uppsatsen utgörs av avsnitt för teori, metod, resultat, analys och slutsats. I teoriavsnittet 

presenteras de begrepp och definitioner som är centrala för det teoretiska ramverket 

samt de variabler och koncept som inkluderas i den empiriska undersökningen. 

Metodavsnittet beskriver studiens tillvägagångssätt och diskuterar samt motiverar de val 

som har gjorts under undersökningsprocessen. Resultatavsnittet presenterar empiriska 

resultat från de intervjuer som genomförts, medan analysavsnittet sammankopplar teori 

och empiri i en djupgående diskussion. Under slutsatser presenteras det teoretiska 

bidraget till ämnet samt förslag för framtida forskning. 
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2. Teori 
 

I detta avsnitt ges en teoretisk bakgrund till koncepten kundlojalitet, CRM-strategi och 

CRM-system, samt relationen mellan CRM och kundlojalitet. Vidare diskuteras digitala 

verktyg för kundinformation och hur dessa kan integreras i CRM. Teoriavsnittet 

avslutas med en föreslagen analysmodell för den vidare undersökningen. 

 

2.1 Kundlojalitet 

Kundlojalitet ses som en bilateral relation mellan en leverantör och en kund. Ur ett 

leverantörsperspektiv definieras kundlojalitet som förmågan att bibehålla kunder och få 

dem att fortsätta köpa leverantörens produkter över en längre tidsperiod (Doyle, 2016). 

Denna förmåga betraktas vanligtvis som en eftersträvansvärd konkurrensfördel och en 

källa till ökade intäkter, minskade kostnader och ökad lönsamhet (Lam et al, 2004). Ur 

ett kundperspektiv har kundlojalitet definierats som allt ifrån ett slags övergripande 

tillgivenhet till ett djupt engagemang gentemot en produkt, tjänst, varumärke eller 

organisation (Lam et al, 2004; Oliver, 1999), vilket tar sig uttryck genom huvudsakligen 

rekommendation av leverantören till andra köpare och/eller intentionen att repetera 

köpet (Dwyer, Schurr & Oh, 1987; Fornell, 1992; Sirdeshmukh, Singh & Sabol, 2002; 

Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996). 

  För att förstå vad som föranleder kundlojalitet har en mängd studier gjorts med 

avsikt att kartlägga kundlojalitetens underliggande variabler och sambanden dem 

emellan. Några tydliga och universellt tillämpliga slutsatser är inte etablerade, men 

vissa variabler är särskilt återkommande i undersökningar och tycks därmed vara 

förhållandevis vedertagna som bidragande faktorer i någon utsträckning. För att 

summera forskningen kan de mest intensivt studerade variablerna bakom kundlojalitet 

sägas vara följande fyra (Blocker et al, 2011; Kumar, Dalla Pozza & Ganesh, 2013; 

Lam et al, 2004; Picón, Castro & Roldán, 2014; Russo et al, 2016): 

1. Kundnöjdhet. Ett positivt affektivt tillstånd som resulterar från upplevelsen av en 

produkt (transaktionsspecifik kundnöjdhet) eller affärsrelation (kumulativ eller 

relationell kundnöjdhet). 

2. Kundvärde. Den värdering kunden gör av en produkt eller affärsrelation: en 

avvägning av nytta kontra kostnader (ofta i jämförelse med vad konkurrerande 

leverantörer erbjuder). 
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3. Byteskostnader. De kostnader en kund uppfattar resulterar från ett leverantörsbyte. 

Dessa kan vara såväl monetära som icke-monetära (exempelvis tidsåtgång), 

eller involvera förluster av lojalitetsförmåner eller relationsspecifika rutiner och 

processer. 

4. Retur- och kundservice. Hanteringen av exempelvis klagomål, returnering av 

varor, kundtjänstärenden eller andra oförutsedda och potentiellt problematiska 

situationer i relationen mellan leverantören och kunden. 

Det finns emellertid varierade definitioner för ovanstående variabler, och hur de i sin tur 

bör mätas är inte enhälligt etablerat, vilket komplicerar forskningen kring kundlojalitet. 

Vidare har man funnit att olika variabler kan anta olika roller (bakomliggande, 

modererande eller medierande) beroende på sammanhang och konfigurationer av 

omkringliggande eller relaterade variabler (Kumar, Dalla Pozza & Ganesh, 2013; Lam 

et al, 2004; Picón, Castro & Roldán, 2014). En komplexitetsteoretisk ansats, som tar 

hänsyn till samtliga av de nämnda variablernas interrelaterade samband, har föreslagits 

som nödvändig för en förståelse för kundlojalitet (Russo et al, 2016), vilket 

problematiserar det faktum att merparten av tidigare forskning har undersökt enskilda 

variabler och dess relationer till kundlojalitet för att identifiera nettoeffekter på 

kundlojalitet (Blocker, 2011; Blocker et al, 2011; Kumar, Dalla Pozza & Ganesh, 2013; 

Lam et al, 2004; Mollenkopf et al, 2007; Picón, Castro & Roldán, 2014). 

  Relationskvalité är ett relaterat teoretiskt synsätt som belyser de olika aspekterna 

av relationer mellan leverantörer och kunder (exempelvis tillit, engagemang, nöjdhet 

och tjänstekvalité) och som använts för att förstå mekanismerna bakom kundlojalitet 

(Rauyruen & Miller, 2007). Detta synsätt kontrasterar transaktionella utbyten, det vill 

säga utbyten som begränsas till köp och affärer, med relationella utbyten, för vilka hela 

den djupare relationen mellan en leverantör och en kund över tid tas i beaktning 

(Lam et al, 2004). Det är utifrån idén om relationen som den centrala drivkraften bakom 

kundlojalitet som konceptet Customer Relationship Management (CRM) har vuxit fram, 

genom vilket företag söker förbättra relationen till sina kunder för att på så vis öka 

kundlojaliteten. 
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2.2 CRM 

Customer Relationship Management (CRM) är ett samlingsbegrepp för organisationers 

hantering av kundrelationer och har sin grund i relationsmarknadsföring, det vill säga 

marknadsföring som berör relationer snarare än produkter (Chen & Popovich, 2003; 

Debnath, Datta & Mukhopadhyay, 2016). Syftet med CRM är att utveckla långsiktiga 

och ömsesidigt lönsamma relationer med kunder (Kamrul Islam Shaon & Rahman, 

2015). En effektiv implementering av CRM involverar både mänskliga och teknologiska 

dimensioner och genomsyrar hela organisationen (ibid) i en omfattande strategi för att 

skapa förhöjt värde för företaget och kunden (Parvatiyar & Sheth, 2001). Ett företags CRM-

apparat består vanligtvis av dels en CRM-strategi och dels ett eller flera CRM-system. 

 

2.2.1 CRM-strategi 

CRM kan beskrivas som en övergripande affärsstrategi som integrerar alla delar av en 

organisation i målet att effektivisera kundrelationer (Kamrul Islam Shaon & Rahman, 

2015) i processerna att förvärva, bibehålla och samarbeta med kunder (Parvatiyar & 

Sheth, 2001), för att därigenom skapa förhöjt kundvärde. Strategin är en lärandeprocess 

(learning process) där kundinformation ständigt uppdateras och analyseras för att 

fungera som beslutsunderlag (Kamrul Islam Shaon & Rahman, 2015). Vilka komponenter 

CRM består av varierar beroende på organisationens karaktär och kontext, varför en 

uppsjö av olika modeller har designats av såväl forskare som praktiker. Enligt 

Parvatiyar och Sheth (2001) involverar och integrerar CRM områden som 

marknadsföring, försäljning, kundservice och leverantörskedjefunktioner. Inom 

industriell försäljning (B2B) genomsyrar CRM idag allt större delar av företagens 

dagliga verksamhet och trenden är att fler enheter och funktioner integreras i det 

övergripande målet att förstärka kundrelationer (Sisko & Lipiäinen, 2015). I samband 

med utformningen av CRM-strategier ställs företag inför beslut gällande hur CRM ska 

integreras i kärnverksamheten (ibid), hur avvägningen mellan kundorientering kontra 

marknadsorientering bör göras och hur teknologiska hjälpmedel ska nyttjas för att bäst 

gagna såväl kundrelationer som affärsmässig lönsamhet (Cambra-Fierro et al, 2017). 

Det är i just implementeringen av CRM-strategier genom teknologiska hjälpmedel som 

de digitala CRM-systemen spelar en central roll. 
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2.2.2 CRM-system 

I praktisk mening materialiseras CRM-strategier ofta i form av digitaliserade CRM-

system, vilka fungerar som plattformar för (till en viss grad automatiserad) interaktion 

mellan leverantörer och kunder i form av order- och kundservicesystem för kunder samt 

datainformationssystem för leverantörer (Butterfield & Ekembe Ngondi, 2016). 

Vanligtvis lagras också information om kunderna som kan användas som 

beslutsunderlag för leverantören i marknadsföringssyfte (Law, 2016). Landry, Arnold 

och Arndt (2005) listar sex olika områden inom vilka CRM-system kan bidra med 

automatiserade processer i hanteringen av kundrelationer: 

1. Organisering. Till exempel schemaläggning, försäljningsprognoser, samordning 

och effektivisering av olika steg i försäljningsprocessen. 

2. Presentation. Förbättrad redovisning av information med hjälp av olika multimedia-

verktyg. 

3. Rapportering. Automatiserad rapportering till ledningen. 

4. Informering. Informationsinsamling genom internet och kunddatasystem. 

5. Transaktioner. Support- och processfunktioner för hantering av affärsutbyten. 

6. Kommunikation. Effektiviserade kommunikationskanaler som mobiltelefoni, e-post, 

chattfunktioner och sociala media. 

Den fjärde punkten berör det område som studeras närmare i den empiriska 

undersökningen och är därför av särskilt stort intresse. 

 

2.3 Relationen mellan CRM och kundlojalitet 

De förbättrade kundrelationerna som en lyckosam CRM-strategi kan resultera i har 

beskrivits utgöra en viktig konkurrensfördel (Chakravorti, 2009) i och med att 

bibehållandet av kunder är starkt relaterat till kundlojalitet (Nitzan & Libai, 2011). Det 

finns empiriskt underlag som styrker att det finns ett positivt samband mellan CRM och 

kundnöjdhet samt kundlojalitet (Kamrul Islam Shaon & Rahman, 2015). Samtidigt har 

svårigheterna i att härleda kundlojalitet gjort CRM till ett väsentligt diskussionsämne 

för managementforskningen och en viktig pusselbit i många företags marknads-

strategiska styrning (Payne & Frow, 2005). Att CRM har positiv inverkan på 

kundlojalitet är alltså etablerat. Det är därför inte en fråga om huruvida sambandet 

existerar, utan av vilka anledningar det existerar. Av särskilt intresse för denna studie är 

vilken roll företags utökade tillgång till kundinformation spelar i relationen mellan 

CRM och kundlojalitet, och huruvida mer kundinformation leder till högre kundlojalitet. 
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2.4 Digitala verktyg för kundinformation 

En av CRM:s viktigaste aspekter har redan från början varit insamling och hantering av 

kunduppgifter, för att spåra kundbeteenden och identifiera kunders behov (Landry, 

Arnold & Arndt, 2005) i syfte att omedelbart eller i framtiden använda dessa för att 

förbättra produkt- och serviceerbjudanden gentemot kunden (Kamrul Islam Shaon & 

Rahman, 2015). CRM som koncept är på så vis tvåsidigt i sin informationsförmedlande 

position mellan leverantören och kunden, eftersom målet med den preciserade 

kundinformationen kan sägas vara preciserad information och kommunikation i motsatt 

riktning, från företaget till kunden. Utvinningen och lagringen av kundinformation har 

under de senaste åren förfinats och avancerats med hjälp av digitala datainsamlings-

verktyg, som ger leverantörer ytterligare underlag för att utveckla en förståelse för sina 

kunders beteenden (ibid). Med hjälp av programvara för kundinformation kan leverantörer 

exempelvis spåra hur kunder navigerar på leverantörens hemsida, iaktta vilka sidor som 

besöks och vilka länkar som följs, sammanställa beteendemönster samt få tillgång till 

personlig information om kunden (Puglisi, Rebollo-Monedero & Forné, 2017). 

En viktig punkt i sammanhanget är den högaktuella EU-förordningen GDPR1 som 

intensifierat aktualiserar de etiska aspekterna av företags hantering av kundinformation. 

 

2.4.1 Syfte med insamling av kundinformation 

Relationen mellan CRM som strategi och CRM som teknologi kan se olika ut beroende 

på hur ett företag väljer att använda den kundinformation som samlas in. Greenberg 

(2004) ger två grundläggande sätt på vilka kundinformation kan användas, vilket ger 

den två fundamentalt olika syften: 

1. Datadriven CRM. Digitala verktyg och automatiserade system är centrala 

processer och driver verksamheten. Insamlad kundinformation fungerar som 

underlag i utformningen av CRM-strategi. 

2. Processdriven CRM. Digitala verktyg fungerar som hjälpmedel i verksamheten 

för att förbättra redan befintliga processer. 

En viktig fråga för företag angående användningen av kundinformation är således 

huruvida syftet med informationen är att stödja och utveckla verksamheten och dess 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 General Data Protection Regulation: EU-förordning som antogs 2016 och började gälla den 25:e maj 
2018. Lagen innehåller nya regler om hantering av personuppgifter och innebär överlag stärkta rättigheter 
för den enskilde individen gällande personlig integritet. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL). 
(Datainspektionen, 2018; IT Governance Privacy Team, 2016) 



 

! 10 

existerande processer, eller om informationen i sig är den centrala drivkraften i 

verksamheten och influerar hur processerna styrs. 

 
2.4.2 Typer av kundinformation 

Digitala informationssystem ger företag möjligheten att samla in stora mängder data av 

olika karaktär. Kundinformationen kan, enligt Peppers och Rogers (2011) modell, delas 

upp i huvudsakligen tre olika kategorier: 

1. Demografisk information. Personuppgifter och egenskaper hos kunden som är 

oberoende av dennes relation till leverantören. Dessa data kan inkludera 

exempelvis ålder, kön, geografisk position, inkomst, utbildningsnivå och civilstånd. 

2. Attitydinformation. Information som baseras på interaktionen mellan 

leverantören och kunden och dennes respons gentemot leverantörens beslut. 

Denna information kan ge svar på när, var, hur och varför kunden köper en viss 

produkt, och ge leverantören insikter gällande kundens preferenser och 

priskänslighet samt vilka marknadsföringskanaler som är effektiva. 

3. Beteendeinformation. Information som baseras på kundens faktiska transaktioner 

med leverantören. Denna inkluderar köphistorik och vilka inkomster och kostnader 

kunden genererar, och därmed hur lönsam kunden är för leverantören. 

Typen av kundinformation som samlas in av ett företag avgör vilket analys- och 

beslutsunderlag som finns tillgängligt i exempelvis utformningen av CRM-strategier, 

marknadsföring och lönsamhetskalkyler (Peppers & Rogers, 2011). 

 

2.4.3 Nivå av kundinformation 

Landry, Arnold och Arndt (2005) diskuterar på vilken nivå och i vilken skala man talar 

om information och relationer med kunder, och föreslår två olika kategorier för detta: 

1. Individuella kunder. Data för enskilda kunder. Ger tillgång till unik och 

specialiserad information om en kund som person eller ett specifikt företag. 

2. Kundsegment. Aggregerad data för en grupp kunder. Ger tillgång till trender och 

mönster hos företagets samlade kundbas. 

Vidare menar man att CRM huvudsakligen använts för att hantera kunder i grupp 

(segment), och att CRM är ett koncept som berör relationen till en leverantörs hela 

kundbas snarare än enskilda relationer med individuella kunder (Landry, Arnold & 

Arndt, 2005). 
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2.5 Analysmodell 

För att undersöka sambanden mellan digitala verktyg för kundinformation, CRM-

strategier och CRM-system samt kundlojalitet presenteras i figur 2 en föreslagen modell 

för hur undersökningens komponenter relaterar till varandra, baserad på den teoretiska 

genomgången av de diskuterade koncepten. Syftet är att i den empiriska undersökningen 

pröva modellen genom en fallstudie av två företag. 

 

 

Figur 2. Illustration av uppsatsens modell för hur digitala verktyg för kundinformation förhåller 

sig till CRM-system och CRM-strategi, samt hur CRM relaterar till kundlojalitet. 

 

En närmare förklaring av den grafiska modellen ovan ger följande fyra teoretiska 

förväntningar: 

1. Insamlingen av kundinformation genom digitala verktyg influerar hur CRM-

system används. Det finns ett positivt samband mellan mängden kundinformation 

som samlas in och mängden information i företagens CRM-system. 

2. CRM-system och CRM-strategi samverkar i ett slags kontinuerligt utbyte. 

Ny information i CRM-system motiverar justeringar i CRM-strategi, och 

förändringar i CRM-strategi förändrar användningen av CRM-system. 

3. CRM-strategi påverkar kundlojalitet. Förbättringar i CRM-strategi leder till 

högre kundlojalitet. 

4. Ökad tillgång till kundinformation leder till ökad kundlojalitet. CRM (strategi 

och system) fungerar som medierande variabel i relationen mellan tillgången av 

kundinformation och graden av kundlojalitet. 
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3. Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs studiens forskningsansats, urval och tillvägagångssätten för 

insamling samt analys av empiriska data. Vidare diskuteras forskningsetik samt de 

eventuella begränsningar och risker som den valda metoden medför. 

 

3.1 Forskningsansats 

Syftet med uppsatsen är att studera sambandet mellan mängden kundinformation och 

graden av kundlojalitet inom B2B. För detta formulerades en forskningsfråga om hur 

digitala verktyg för kundinformation kan integreras med CRM och huruvida det går att 

se ett samband mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet. För att 

besvara forskningsfrågan har en analysmodell formulerats utifrån litteraturen. Denna har 

prövats genom en kvalitativ forskningsansats i form av en fallstudie av två företag, 

genom vilken datainsamling har skett i form av intervjuer med nyckelpersoner från de 

studerade organisationerna. Valet av en kvalitativ ansats över en kvantitativ har gjorts 

med hänvisning till forskningsområdets inneboende komplexitet och behovet av 

detaljerade och djupgående resonemang för att besvara frågeställningen. Merparten av 

tidigare forskning har byggt diskussionen kring kundlojalitet på kvantitativa 

undersökningar där olika variabler har prövats var och en för sig eller i olika 

konfigurationer i syfte att mäta deras effekter på kundlojalitet. Syftet med denna studie 

är snarare att genom en ingående diskussion bidra med fördjupade insikter kring hur 

digitala verktyg för kundinformation relaterar till CRM och kundlojalitet, samt fånga 

upp tankar och reflektioner från de berörda aktörerna genom hela försäljningskedjan. 

  Ett syfte med kvalitativ forskning är att söka förståelse för en social verklighet 

utifrån hur dess deltagare tolkar och beskriver den, snarare än att som i kvantitativ 

forskning dra slutsatser utifrån statistiska resultat baserade på mätbara data (Bryman & 

Bell, 2017). Undersökningen är således av interpretativ karaktär (ibid), men bygger 

samtidigt på ett slags prövning av teoretiska idéer med grund i litteraturen (Silverman, 

1993). De intervjuade individerna har tillåtits besvara och diskutera de ställda frågorna 

fritt och utförligt för att möjliggöra en öppen diskussion kring de studerade koncepten, 

vilka introducerats och diskuterats i teoriavsnittet utifrån den utvalda litteraturen. De 

intervjufrågor som ställts har formulerats utifrån den i teoriavsnittet introducerade 

analysmodellen (se 2.5), och har kategoriserats i fyra huvudområden: kundlojalitet, 
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CRM-strategi, CRM-system och digitala verktyg för kundinformation. Därtill har 

respondenterna ombetts presentera sina respektive organisationer och deras verksamhet, 

samt i ett slutskede av intervjun reflektera över förväntningarna i den nämnda 

analysmodellen. Intervjuunderlaget redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

 

3.2 Urval 

Fallstudien fokuserar på två storleksmässigt mindre B2B-företag (Företag A och Företag B). 

Dessa verkar i olika branscher men har gemensamt att de bedriver sin försäljnings-

verksamhet med internet som central interaktionskanal, använder liknande former av 

CRM och digitala verktyg för kundinformation samt är särskilt intresserade av att bygga 

och upprätthålla kundlojalitet med framförallt befintliga kunder. Företagen är relativt unga 

(Företag A grundades 2008, Företag B 2012) och har båda i ett tidigt stadium lagt stor vikt 

vid att bygga CRM-plattformar som fokuserar på just sambandet mellan insamling av 

kundinformation och kundlojalitet. Båda företagen är internetbaserade och söker långvariga 

relationer med kunder genom digital insamling och hantering av kundinformation. 

  Motiveringen till valet av företagen är de processer och det arbete de båda ägnar 

åt koncept som är centrala för det studerade ämnesområdet. Urvalet kan således sägas 

vara målstyrt, i syfte att hitta relevanta respondenter för de utvalda forskningsfrågorna 

(Bryman & Bell, 2017). Valet av de två olika företagen möjliggör också en jämförande 

dimension i undersökningen, då företagen skiljer sig åt vad gäller kundstock och 

transaktionsstorlek samt befinner sig i olika stadier av utvecklingen av sina respektive 

CRM-system. Företag A har i sammanhanget en mindre kundstock men genomför större 

transaktioner (i normalfallet är en transaktion värd ungefär 100 000 SEK), vilket medför 

att varje enskild kundrelation ges större vikt. Företag B har en större kundstock men 

hanterar transaktioner av mer varierande och i genomsnitt mindre storlek jämfört med 

Företag A (genomsnittstransaktionen är värd ungefär 7 000 SEK). Båda företagen arbetar 

aktivt med automatisering av kundinformationsinsamling och att integrera insamlingen 

av kundinformation från olika externa system med företagens respektive CRM-system. 

Sådana integrationer handlar exempelvis om att sammankoppla besöksinformation 

från företagens hemsidor (som samlas in genom extern programvara) med den 

kundinformation som finns i företagens centrala CRM-system. 

  Genom att undersöka två företag från två olika branscher och marknader, men 

med liknande arbetsmetoder kring CRM, kan empiriska data tänkas illustrera likheter 

och olikheter som kan vidga undersökningen och utveckla analysen. Företagsledarna 
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(hädanefter Företagsledare A och Företagsledare B) är båda drivande i respektive 

företags processer kring utformning av CRM-strategier och CRM-system samt integrationer 

med externa informationsinhämtningssystem. Utöver företagsledarna har en säljare från 

respektive företag (Säljare A och Säljare B) intervjuats. Syftet med att intervjua både 

företagsledare och säljare är att nå en djupare inblick i hur strategier och system 

implementeras på ledningsnivå, hur de används och hur de utnyttjas i den dagliga 

verksamheten. För en förståelse för hur kundrelationer påverkas och fungerar för 

företagen har även tre kunder till företagen (Kund A1, A2 och B) intervjuats. Syftet med 

detta är att fånga in även kundernas syn på kundlojalitet och deras affärsrelationer med 

de studerade företagen, samt jämföra svaren från kunderna med svaren från företagens 

respondenter. Genom att därtill intervjua en leverantör av CRM-system och en 

leverantör av programvara för insamling av kundinformation kompletteras undersökningens 

empiriska underlag ytterligare i och med att hela kedjan från systemleverantörer via 

företag till kunder täcks. På så vis har relationen mellan tillgången till kundinformation 

och graden av kundlojalitet kunnat undersökas i samtliga involverade led. Viktigt att 

notera är att Företag A och Företag B är de centrala studieobjekten för undersökningen 

och att resterande respondenter är biobjekt som förväntats bidra med kompletterande 

insikter för analysen av de studerade koncepten och relationerna dem emellan. 

En fullständig översikt över respondenter och intervjudetaljer ges i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av respondenter och intervjudetaljer. 

Respondent Datum Tidsåtgång 

Företagsledare A 2018-04-26 50 minuter 

Företagsledare B 2018-05-02 40 minuter 

Säljare A 2018-04-27 50 minuter 

Säljare B 2018-05-02 35 minuter 

Kund A1 2018-05-15 15 minuter 

Kund A2 2018-05-16 15 minuter 

Kund B 2018-05-18 15 minuter 

Leverantör av CRM-system 2018-05-04 55 minuter 

Leverantör av programvara för kundinformation 2018-05-04 40 minuter 
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3.3 Insamling av data 

För att utveckla en bakgrundsförståelse för studieobjektens organisation samt deras 

verksamhet och omgivning har information från företagens hemsidor använts och en 

pilotintervju med respektive företag genomförts. Denna bakgrundsinformation används 

även i tydliggörande syfte i presentationen av företagen i inledningen av empiriavsnittet. 

 

3.3.1 Litteratur 

Den empiriska undersökningen är utformad utifrån de slutsatser och frågeställningar 

som presenteras i befintlig teori. Bland litteraturen som använts för den teoretiska 

bakgrunden återfinns ett flertal fackjournaler och väletablerade tidskrifter inom fält som 

ekonomistyrning, marknadsföring, informationsteknologi (IT) och systemvetenskap. 

Variationen av källor är nödvändig för att kunna identifiera och definiera samt använda 

de olika koncepten i analysmodellen eftersom de bygger på forskning och praktisk 

användning inom en mängd olika fält. Kundlojalitet har exempelvis huvudsakligen 

studerats utifrån ett marknadsföringsperspektiv, medan den strategiska aspekten av 

CRM berör såväl ekonomistyrning som marknadsföring. För en förståelse för den 

tekniska aspekten av CRM- och kundinformationssystem krävs att även IT- och 

systemvetenskaplig teori anlitas då dessa koncept i grunden snarare berör teknologi än 

ekonomi. Ett brett och varierat urval av forskningsreferenser blir således nödvändigt 

för att på ett trovärdigt vis undersöka samband som förenar marknadsföring och 

ekonomistyrning med informationsteknologi och systemvetenskap. 

  Syftet med den inledande litteraturstudien är att väva samman forsknings-

underlagen för nämnda ämnesområden, sammanställa den teoretiska genomgången i en 

analysmodell (figur 2) som uppmärksammar uppsatsens fokusområde samt presentera 

en samling teoretiska förväntningar gällande relationerna mellan digitala verktyg för 

insamling av kundinformation, CRM-strategier, CRM-system och kundlojalitet, vilka 

senare prövats i den empiriska undersökningen. 

 

3.3.2 Intervjuer 

Den primära datainsamlingen har skett genom nio enskilda, semistrukturerade intervjuer. 

För att besvara den övergripande frågeställningen krävs att den utifrån det teoretiska 

ramverket operationaliseras till ett större antal del- och underfrågor som tillsammans 

kan konstruera ett underlag för en förståelse för den större forskningsfrågan. Alla 

intervjuer har utförts utifrån en uppsättning på förhand formulerade frågor (se bilaga), 
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vilka sammanställts och kategoriserats utifrån undersökningens studerade ämnesområden 

i avsikt att operationalisera frågeställningarna kring de studerade sambanden och ge 

intervjuerna tillräckligt hög grad av struktur och jämförbarhet. Intervjuformatet har 

tillåtits vara fritt med huvudsakligen öppna intervjufrågor för att ge respondenterna 

möjligheten att fritt reflektera och resonera utifrån de ställda frågorna (Bryman & Bell, 

2017). Denna typ av intervjumetod ger utrymme för följdfrågor och en flexibel och 

utvecklad diskussion mellan författare och respondenter (ibid). Inför intervjuerna har 

respondenterna delgivits temat och ämnesområdet för undersökningen, men ingen 

möjlighet till förberedelse av svar på frågorna har funnits. Detta är ett aktivt val som 

gjorts för att undvika att respondenter diskuterar och förbereder svar med varandra samt 

för att säkerställa en viss trovärdighet i den insamling av data som undersökningen 

bygger på. Intervjuerna har genomförts i direkta möten mellan författarna och 

respondenterna för att möjliggöra personlig kontakt och dynamisk interaktion mellan 

frågeställare och intervjuobjekt. Samtliga intervjuer spelades in, enligt överenskommelse 

med varje enskild respondent, för att sedan transkriberas. Intervjuguiden återfinns i sin 

helhet i bilaga 1. 

 

3.4 Analys av data 

Med den kvalitativa intervjumetoden eftersöks fylliga och detaljerade snarare än korta 

och lättbearbetade svar, vilket gör kodning och analys av den insamlade informationen 

mer omfattande och invecklad än vid kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). De 

transkriberade intervjusvaren från de respektive respondenterna har i ett första skede av 

analysarbetet jämförts utifrån den gemensamma intervjuguiden, för att göra det möjligt 

att relativt snabbt urskilja mönster eller olikheter i hur olika respondenter besvarat en 

och samma fråga. Detta tillvägagångssätt är en variant av kodningsprocessen inom 

grundad teori som beskrivs av Bryman och Bell (2017), genom vilken data etiketteras, 

åtskiljs, sammanställs och organiseras. En fördel med grundad teori är dess förmåga att 

genom ett mer flexibelt synsätt på datainsamling fånga komplexiteten i en undersökt 

situation (Locke, 2001). Intervjufrågorna har fungerat som en första kategorisering för 

jämförelse av respondenternas svar, en ansats som kan liknas vid den av Bryman och 

Bell (2017) diskuterade metoden selektiv kodning, vilken innebär att en röd tråd i 

analysen byggs kring en central kärnkategori till vilken andra kategorier integreras. 

Kundlojalitet, CRM-strategi, CRM-system och digitala verktyg för kundinformation 

kan sägas utgöra fyra sådana kärnkategorier i denna undersökning, vilka alla integreras i 
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den övergripande analysmodellen. På så vis har de teoretiska förväntningarna som 

formulerades i samband med att analysmodellen presenterades i slutet av teoriavsnittet 

kunnat prövas och analyseras med hjälp av det insamlade materialet från intervjuerna. 

Den tillämpade metoden av kategorisering och kodning kring uppsatsens fokusområden 

kan också sägas vara en variant av tematisk analys, genom vilken teman identifieras och 

struktureras i det empiriska materialet och därefter sammanställs och analyseras (ibid). 

Vidare är syftet med analysen att genom så kallad triangulering åstadkomma en rikare 

bild av den undersökta frågeställningen genom att kombinera teori och empiri (ibid), 

genom att i ett första skede utveckla intervjuunderlaget utifrån teori och i ett sista skede 

reflektera kring det insamlade materialet utifrån samma teoretiska bakgrund. 

 

3.5 Etik 

Bryman och Bell (2017) listar ett antal etiska huvudregler, vilka alla tagits hänsyn till i 

uppsatsarbetet. Samtliga respondenter har informerats om uppsatsens syfte och den 

övergripande frågeställningen samt att deras deltagande är frivilligt och att de när som 

helst har rätt att avbryta om de så önskar. Den information som samlats in har behandlats 

med största möjliga konfidentialitet och använts uteslutande i akademiskt syfte för den 

enskilda undersökningen. Samtliga respondenter har tillåtits vara anonyma med 

hänvisning till de eventuellt känsliga frågeställningarna och för att undvika att hemlig 

företagsinformation offentliggörs. Alla citat som återges i texten har återgivits så exakt 

som möjligt och korrigerats endast om språkligt tydliggörande anledning funnits (ibid). 

 

3.6 Begränsningar 

En uppenbar risk med kvalitativa fallstudier är att de riskerar att bli alltför subjektiva 

och osystematiska i sitt analytiska tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2017). Risken minskar 

dock om studien har sin grund i ett gediget teoretiskt ramverk (ibid) samt genom att med 

hjälp av triangulering samla och jämföra material från olika källor och respondenter 

och därigenom involvera flera olika empiriska perspektiv (Yin, 2009), vilket varit 

förhoppningen i och med utformningen av denna undersökning. Bryman och Bell (2017) 

nämner replikerbarhet och generaliserbarhet som två svaga punkter för studieformen i 

fråga. Dessa egenskaper står emellertid inte i centrum för uppsatsens syfte och mål: 

intentionen är snarare att prestera en noggrann och fördjupad undersökning av åsikter 

och värderingar i ett särskilt sammanhang, för att bidra med utökad kontextuell 

förståelse för de utifrån litteraturen studerade koncepten och sambanden (ibid). 
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4. Resultat 
 

I följande avsnitt ges en presentation av de undersökta företagen och strukturen i deras 

kundrelationer, varpå en längre redovisning av resultaten från intervjuerna gällande de 

undersökta koncepten kundlojalitet, CRM-strategi, CRM-system och digitala verktyg 

för kundinformation, samt relationerna dem emellan, ges. 

 

4.1 Företag A 

Företag A är verksamma inom byggbranschen, en komplex miljö där företaget 

producerar och säljer slutprodukterna i ventilationssystem. Företaget har fem anställda 

varav en VD, två säljare, en produkt- och designansvarig samt en analytiker. Företagets 

omsättning för 2016 var cirka tio miljoner SEK. Som aktör i byggbranschen arbetar 

företaget med flera projekt som löper samtidigt och/eller över varandra och där den 

genomsnittliga projekttiden är cirka sex månader. Man beräknar att man gör ett 

hundratal projekt per år och att ett projekt i genomsnitt genererar 100 000 SEK i 

omsättning. Komplexiteten i branschen illustreras i figuren (3) nedan. Ett byggprojekt 

initieras genom att en fastighetsägare anlitar en konsult som får uppdraget att samordna 

och genomföra projektet. Konsulten anlitar i sin tur installatörer som har till uppgift att 

installera olika delar av byggnaden. Fastighetsägaren står för hela projektets kostnader, 

men inom projektet sker multipla transaktioner i olika delar av och mellan olika aktörer 

inom projektet. Företag A fakturerar till installatören som betalar för företagets 

produkter. Viktigt att poängtera är emellertid att det är konsulten som beslutar om 

eventuella inköp av Företag A:s ventilationsprodukter. Komplexiteten som beskrivs gör 

att Företag A fokuserar mycket av sin marknadsföring samt byggandet av kundrelationer 

och kundlojalitet mot just konsulterna, vilka utgör den större delen av kundbasen. 

Samtidigt finns ett visst fokus på relationerna till fastighetsägare och installatörer, vilket 

dock är begränsat. En reservation i sammanhanget är att figur 3 beskriver normalfall. 

Beslutsfattande och maktpositioner kan skifta mellan projekt, beroende på projektets 

storlek samt vilka konsulter och installatörer som är inblandade och vilka relationer som 

existerar dem emellan, vilket ytterligare ökar komplexiteten inom branschen. 
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Figur 3. Grafisk illustration av Företag A:s externa omgivning, företagets roll inom byggprojekt 

och den komplexitet som råder för kundrelationer. 

 

4.2 Företag B 

Företag B är verksamma inom e-handel med affärsidén att erbjuda företagspresenter 

som kunder kan köpa till sina egna kunder och anställda. Företag B har fem anställda 

varav en ansvarig för affärsutveckling, en ansvarig för systemutveckling, en ansvarig 

för kundvård, en ansvarig för marknadsföring samt en ansvarig för försäljning. 

Omsättningen för 2017 var cirka 20 miljoner SEK. Företaget levererade under samma år 

till ungefär 1 900 företag och erbjuder ett brett utbud av presenter i varierande 

prisklasser, från 50 till 2 000 SEK. En transaktion är i genomsnitt värd 7 000 SEK. 

Branschen som företaget verkar i är inte lika komplex som den ovan beskrivna 

byggbranschen. E-handeln medför att Företag B hanterar en större kundstock (ungefär 

3 500 kunder), men samtidigt är transaktionerna i genomsnitt inte lika stora som för 

Företag A. Inom Företag B pågår en utveckling av företagets CRM-strategi och CRM-

system, som också involverar integration av digitala verktyg för insamling av 

kundinformation. Företaget arbetar för närvarande med att utveckla ett nytt CRM-

koncept med avsikt att integrera olika informationsinhämtningssystem som ska 

automatisera stora delar av verksamheten, med målet att effektivisera kundrelationer 

och generera högre kundlojalitet. 
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Figur 4. Grafisk illustration av Företag B:s kundrelationer. 

 

4.3 Systemleverantörer 

CRM-systemleverantören är ett svenskt bolag med drygt 40 anställda och över 600 

kunder i tio länder som erbjuder en CRM-plattform med en rad olika försäljnings- och 

marknadsföringsfunktioner. Systemet kan integreras med andra system och digitala 

verktyg inom exempelvis fakturering, planering, e-post, annonsering och olika former 

av automatisering. Leverantören av programvara för kundinformation (hädanefter 

programvaruleverantören) är ett svenskt bolag med sju anställda som erbjuder 

programvara som spårar kunders aktivitet på företags hemsidor. Denna aktivitet kan i 

sin tur utlösa automatiserade processer inom försäljning och kommunikation, samt 

integreras med företagens CRM-system. 

  Båda systemleverantörerna är verksamma inom B2B. Företag A var tidigare 

kund till CRM-systemleverantören men använder idag, liksom Företag B, ett annat 

CRM-system. Programvaruleverantörens system används av både Företag A och B. 

 

4.4 Kundlojalitet 

Företag A definierar kundlojalitet som en långsiktig relation med en återkommande 

kund som “automatiskt kommer tillbaka”. Man förklarar dock att den projektstyrda 

verksamheten och de komplexa nätverken av indirekta kundrelationer försvårar 

mätningen av kundlojalitet. Det närmaste Företag A kan komma ett kvantifierbart mått 

är antalet projekt en kund är involverad i. Företag B har etablerat det interna begreppet 

“i värmen” som fungerar som ett subjektivt men binärt mått för huruvida en kund 

antingen är eller inte är i värmen. En kund är i värmen när denne håller Företag B som 

det självklara valet, inte överväger andra konkurrenter och för en “naturlig dialog” som 

inkluderar Företag B i kundens beslutsprocess. Man tillstår att begreppets brist på 

kvantifierbarhet är en svaghet men vidhåller att användbarheten är betydande för 

hanteringen av kundrelationer. Även konverteringsgrad (andel kunder som köper igen) 

används av Företag B, vilket ger precisa procentsatser för återköpsgraden i varje 
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kundsegment (kategoriserade efter transaktionsstorlek). Man argumenterar emellertid 

för att konverteringsgraden inte kan direktöversättas till kundlojalitet, varför värme-

begreppet behövs. En försvårande omständighet för Företag B är deras höga tillväxtfart. 

Av 3 500 kunder tillkom 1 400 förra året, vilket omöjliggör bedömningar kring hur 

många av dessa som är lojala eftersom de av tidsskäl ännu inte haft möjlighet att köpa 

igen. De intervjuade kunderna (A1, A2 och B) anser sig ha starka relationer till respektive 

företag. Ur kundernas perspektiv definieras kundlojalitet som tilltro, genom vilken man 

litar på samt ställer upp för varandra. Man förväntar sig även att en ömsesidig lojalitet 

kan ge ytterligare fördelar i form av förbättrade erbjudanden, priser och service. 

  Bland kundlojalitetens underliggande variabler framstår retur- och kundservice 

samt kundnöjdhet som de viktigaste för såväl företagsledare som säljare. Företagsledare B 

ser kundservice vid exempelvis reklamationer eller returer som en ypperlig chans att nå 

ut till och övertyga kunden, och därigenom en nyckel till kundnöjdhet. Kundservice 

skapar alltså kundnöjdhet, som i sin tur är helt avgörande för att en lyckosam CRM-

process ska kunna initieras i syfte att skapa kundlojalitet, enligt Företagsledare B. 

Företagsledare A instämmer om att kundservice är den viktigaste variabeln, men 

problematiserar kundnöjdhet som mått: “Negativ feedback betyder misslyckat projekt. 

Ingen feedback betyder lyckat projekt.” De tillfrågade kunderna betonar likväl att 

kundnöjdhet är den viktigaste variabeln bakom kundlojalitet. Säljare A särskiljer 

relationell kundnöjdhet från produktspecifik kundnöjdhet och betonar att den förra är 

mer kritisk inom B2B, eftersom företagets kunder inte är slutkunder och därför inte 

använder produkterna. Säljare A adderar också leveranssäkerhet som variabel och 

hänvisar till vikten av att produkter levereras inom byggbranschens hektiska tidsramar. 

  Företagsledare A nämner kombinationen av analog och digital interaktion med 

kunder som den största utmaningen för att bygga kundlojalitet, eftersom branschen 

kräver personliga möten och inte kan automatiseras digitalt i form av internet-

försäljning. En åtgärd man vidtar är att involvera kunder i produktutvecklingen och 

därigenom göra dem mer aktiva i relationen till företaget. Företagsledare B ser 

kostnadseffektiva lösningar för mindre kunder som den största utmaningen. En kund 

som handlar för 100 000 SEK kan hanteras minutiöst, men för 3 000-kronorskunder, 

exempelvis, uppstår ett resursdilemma: hur höga får kostnaderna för kundservice 

gentemot dessa kunder vara, och hur mycket är den kundlojaliteten värd? Det är också 

dessa kunder, adderar Säljare B, som är svårast att få in i värmen, vilket styrks av 

konverteringsgraderna för de två segmenten: 56 kontra 14 procent. Vidare, fortsätter 
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Företagsledare B, är balansen i kommunikationen, att vara personlig och relevant utan 

att bli osmakligt närgången, en delikat fråga som aktualiserar användningen av 

kundinformation i marknadsföringssyfte. Ett mål med företagets CRM-strategi är att 

automatisera kommunikation och samtidigt göra den mer personlig, utan att kunden 

uppfattar den som automatiserad. 

  Båda företagsledarna är övertygade om att ett samband mellan mängden 

kundinformation och graden av kundlojalitet existerar. Säljare A bekräftar: “Anledningen 

till att jag haft så hög konvertering är att jag har mer information om min kund.” 

Företagsledare A förklarar att man med mer kundinformation, istället för att bredda ett 

erbjudande, kan ge ett smalare erbjudande och därigenom matcha kundens specifika 

preferenser. Företagsledare B exemplifierar illustrativt hur kommunikationen kan göras 

mer relevant och tilltalande med hjälp av tre kommunikationsnivåer (i stigande ordning): 

1. “Hej.” 

2. “Hej, [förnamn].” 

3. “Hej, [förnamn]. Förra sommaren hjälpte vi dig med [produkt]. Utifrån det har 

vi idag [produkt] som vi tror skulle passa dig.” 

Ju mer kundinformation som finns tillgänglig desto mer personlig kan kommunikationen 

göras. I det tredje exemplet inkluderas såväl förnamn som köphistorik i konstruktionen 

av ett nytt produkterbjudande gentemot kunden. Kunderna till respektive företag intygar 

att det kan finnas ett samband mellan den mängd kundinformation företagen besitter och 

kundernas grad av lojalitet gentemot företagen. Kund B förklarar att marknadsföringen 

från Företag B har utvecklats och att framförallt timingen gentemot kunden verkar ha 

förbättrats. På frågan om huruvida det finns en medvetenhet om att Företag B samlar in 

kundinformation svarar Kund B att det framgår av företagets mejlutskick, i vilka 

erbjudanden framstår som alltmer personifierade. Kunden upplever detta som positivt 

och att graden av informationsanvändning hållits rimlig. 

 

4.5 CRM-strategi 

Gällande hur CRM-strategi påverkar kundlojalitet bedömer Företagsledare A att den 

definitivt inte minskar, men han är osäker på huruvida den faktiskt ökar som ett direkt 

resultat av CRM-strategi. Säljare A menar att det inte finns någon sådan direkt 

koppling. De är båda överens om att CRM möjliggör att fler projekt kan samlas och 

struktureras på ett bättre sätt. Säljare A betonar emellertid vikten av förmågan att dra 

nytta av de förutsättningar som ges av CRM: “Du kan ha världens bästa CRM men det 
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är vad du gör av det gentemot kunderna som är det viktiga”. I Företag B:s fall finns en 

tydligare koppling mellan CRM-strategi och kundlojalitet. Genom att mäta konverterings-

graden har företaget noterat stora skillnader i effektivitet sedan företaget börjat arbeta 

med CRM. Konverteringsgraden har efter implementeringen av nuvarande CRM-strategi 

ökat från 12 till 30 procent och fler kunder har kommit in i värmen. 

  Den övergripande CRM-strategin hos Företag A befinner sig i ett utvecklingsstadium 

där mycket information samlas in. Man har nyligen bytt CRM-systemleverantör och 

arbetar löpande med att göra förändringar i systemet för att optimera strategi-

implementeringen. Samtidigt, förklarar Företagsledare A, görs justeringar i CRM-strategi 

utifrån användningen av CRM-system, vilket belyser ett ömsesidigt samspel mellan 

strategi och system. Ett stort fokus riktas mot olika digitala hjälpmedel för hantering av 

kundinformation. Detta område är centralt för företagets framtidsplan och bytet av 

CRM-system har möjliggjort nya integrationer med sådan programvara. Även Företag B 

befinner sig i en övergångsfas till ett nytt CRM-system och beskriver sin CRM-strategi 

som i ständig utveckling och mer i fokus än någonsin. Man uppfattar att CRM-strategi 

styr användningen av CRM-system. Säljare B förklarar att det är strategin som vägleder 

arbetsprocessen kring att kontakta kunder och att CRM-systemet är ett hjälpmedel för 

att kontrollera de återkopplingar som görs. Han menar samtidigt att man kontinuerligt 

försöker utveckla och förbättra CRM-strategin utifrån erfarenhet och situationer som 

företaget ställs inför i verksamheten. 

  Företagsledare A nämner som styrka med företagets CRM-strategi möjligheten 

att kunna identifiera vilka som är “believers” på individnivå. “Believers” är ett internt 

begrepp för lojala kunder med stort förtroende för företagets produkter och tjänster. 

Sådana kunder bidrar stort till att driva företagets försäljning. Genom CRM-strategi kan 

företaget även styra marknadsföringen genom att differentiera mellan digital och analog 

marknadsföring, och på så vis anpassa hur kommunikation riktas mot kunderna. Vidare 

menar Säljare A att CRM-strategin är flexibel utifrån verksamheten och att styrkan 

också ligger i att bolaget är relativt litet och dynamiskt, vilket underlättar koordinering 

av CRM. Företag B nämner som främsta styrka hos sin CRM-strategi möjligheten att 

öka konverteringsgraden hos samt upprätthålla god dialog med befintliga kunder. Den 

främsta utmaningen med CRM-strategin är enligt Säljare B användningen av CRM-

systemet. Denna måste ske på rätt sätt för att undvika att den blir en “tidsresursbov”. 

Vidare förklarar Företagsledare B att det finns risk för att hamna i en situation som ger 

höga kontaktkostnader per person, varför strategin måste anpassas fullt ut till 
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marginalnyttan per kund. Vinsten per kund måste vara högre än kontaktkostnaderna för 

densamma, och därför har Företag B påbörjat en process för att kategorisera och 

segmentera kunderna till tre olika kategorier. Strategin är på så vis förgrenad och 

särskilt anpassad till respektive kundsegment. 

  Distinktionen mellan CRM-strategi och CRM-system är inte uppenbar. Båda 

företagen anser att CRM är implementerat i den dagliga verksamheten, men att CRM-

strategi huvudsakligen behandlas på ledningsnivå medan CRM-systemen används fullt 

ut på operativ nivå. 

 

4.6 CRM-system 

Företag A ser CRM-systemet som ett verktyg och hjälpmedel för att fokusera på rätt 

kunder och strukturera kundrelationer, samt samla och sortera försäljningsprojekt 

utifrån vilket stadium varje projekt befinner sig i. CRM-systemet underlättar därmed 

bearbetningen av projekt samt försäljningsuppföljning och historik. För Företag B är 

CRM-systemet främst ett verktyg för att öka konverteringsgraden för befintliga kunder. 

Med hjälp av CRM-systemet vill företaget kontrollera processer med fokus på “timing”, 

då kontakt vid rätt tillfälle anses vara fundamentalt för att få in kunderna i värmen. 

  Ur ett strategiskt perspektiv föll valet av CRM-system för de båda undersökta 

företagen på ett system som har möjligheten att skapa integrationer med externa system. 

Bland intressanta integrationer nämner CRM-systemleverantören olika former av marketing 

automation2 och datahanteringsverktyg som bland annat ger möjligheten att skapa 

databaser i CRM-systemet innehållande uppdaterad kundinformation. Ett huvuddrag i 

CRM-systemleverantörens affärsidé är att samla alla data på ett och samma ställe, där 

sälj- och marknadsfunktioner samverkar med exempelvis ekonomi-, leverans- och 

supportsystem. Ytterligare integrationsmöjligheter finns för exempelvis IP-styrd annonsering 

(som innebär att annonsering kan styras mot en utvald målgrupp ur CRM-systemet), 

e-signeringsverktyg och chattfunktioner (genom vilka en kunds chatthistorik direkt 

registreras på dennes personliga kundprofil i CRM-systemet). 

  Vidare förklarar Företagsledare A att CRM-systemet ska vara öppet och ha ett 

praktiskt användargränssnitt, och att det ska vara lätt för systemets användare att hantera 

och utvinna analyser av informationen som finns i CRM-systemet: “Det handlar om att 

föra in data, både digitalt och analogt, och föra ut data digitalt i någon form av rapport”. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Samlingsbegrepp för olika former av mjukvarusystem som möjliggör automatiserade kommunikations-, 
försäljnings- och marknadsföringsprocesser (Doyle, 2016). 
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Ur ett säljarperspektiv ser båda företagen som syfte med CRM-systemet att hålla koll på 

kunder och projekt. Säljare B menar att målet är att skapa struktur i försäljningen och 

därigenom få in fler kunder i värmen. Detta leder i sin tur till ökad försäljning. 

  Gällande vilken typ av kundinformation som hanteras förklarar Företagsledare A 

att det i deras CRM-system finns företagsrelaterade uppgifter, information om vem 

personen är, möteshistorik (för både fysiska och digitala möten), information om vilka 

som besökt hemsidan och hur de navigerat, projektrelaterad information (exempelvis 

vilka kunder som är knutna till ett särskilt projekt) samt marknadsföringsinformation. 

I Företag B:s fall finns i dagsläget endast kontaktinformation och manuella anteckningar 

från kontakttillfällen angående vad som diskuterats med kunden i fråga. Då företaget 

befinner sig i en övergångsfas till ett nytt CRM-system tillägger Företagsledare B att det 

i det nya systemet kommer finnas mycket mer information, exempelvis säljdata som 

detaljredovisar varje transaktion. Säljare B motiverar bytet av CRM-system: “Det förra 

systemet var inte integrerat och det fanns inte en helhetslösning med kommunikation 

från olika system, vilket nu kommer göras mer effektivt i det nya systemet”. 

  Företag A har påbörjat en integreringsprocess där det i dagsläget finns integrationer 

i CRM-systemet mot marknadsföring, kalender, e-post, besöksbeteende på hemsidan 

samt analog informationsinhämtning (vad man internt benämner “handpåläggning”). 

Man arbetar även med att integrera säljmaterial som presenteras för kunden i olika 

möten så att detta loggas och finns tillgängligt i CRM-systemet. Företag B planerar en 

integration mot ett CMS-system3 som företaget själva håller på att bygga upp. Planen är 

att också skapa en integration mot beteendedata från hemsidan samt e-postsystem. 

CRM-systemleverantören beskriver enkelheten med att bygga integrationer: “Vi har en 

kund som nyligen själva byggt en integration från sitt eget affärssystem till CRM-

systemet. Så deras affärssystem för in information om företag och försäljning till CRM-

systemet.” Vidare menar både Säljare A och B att det finns många alternativ och 

varianter av integrationer, där i princip allt är möjligt. 

  Båda företagen anser att fördelarna med att använda ett CRM-system är 

enkelheten samt en ökad struktur och kontroll över kundstocken. Säljare B förklarar att 

CRM-systemet möjliggör bättre timing i interaktioner med kunder och vetskap om när 

en viss kund bör kontaktas. Systemet ger också ökad relevans i kommunikationen med 

kunden, det vill säga vetskap om vad som bör sägas när kunden blir uppringd. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Eng: Content Management System. Webbaserat system som samlar in och organiserar stora mängder 
digital information (Ince, 2013). 
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Företagsledare A menar att även kvantifierbarhet är en fördel med systemet: “Vi vill 

kunna titta på siffror och inte bara gissa”. Han nämner samtidigt att en utmaning med 

CRM-systemet är att det fortfarande krävs en hög grad av “handpåläggning” i kontakten 

med kunder, och att den delen skulle kunna automatiseras mer. 

  Vad gäller kopplingen mellan CRM-system och kundlojalitet identifierar 

Företagsledare A ytterligare en begränsning: “CRM-systemet i sig är inte fullt ut 

utformat för att mäta kundlojalitet. Dock finns möjligheten att skapa rapporter, till 

exempel för de tio mest lönsamma projekten, vilket innebär att man kan identifiera de 

mest lönsamma kunderna.” Säljare A menar att det inte finns direkta samband mellan 

kundlojalitet och CRM-system, utan att det är själva hanteringen av uppgifterna i CRM-

systemet som är avgörande. Företagsledare A utvecklar: “CRM är ett verktyg för att 

uppnå lojalitet men lojalitet i sig är en mer komplex variabel.” Företag B ser 

automatiseringen av informationsflöden som en viktig pusselbit för att göra 

kommunikationen mer effektiv och mer personlig. Ur CRM-systemleverantörens 

perspektiv är den stora utmaningen hanteringen av all data som samlas in: 

 

Det blir ju väldigt mycket data. Vad är relevant? I den frågan blir inte systemet lika 

viktigt, utan det handlar mer om processen, och att man har definierat vad som ska driva 

kundlojalitet. Det är många som tror att de har köpt ett system och att alla problem då är 

lösta. En viktig fråga när du migrerar data från andra system till ditt nya CRM-system är 

att det är tydligt definierat vilka data som är relevanta att ta med i det nya systemet, 

för att möjliggöra strategin och fokusera rätt. 

 

Han förklarar vidare att även flexibiliteten med CRM-systemet kan vara en utmaning: 

“Du kan bygga en stor koloss av det som ingen kommer att vilja använda, för att det blir 

för ostrukturerat med all data.” 

  Gällande vilka användningsområden för CRM som är viktigast anser 

Företagsledare A att informering är viktigast. Han resonerar kring att transaktions-

funktioner är intressant och att kommunikation är viktigt för att bättre kunna rikta 

marknadsföringen, men att man i detta inte kommer en meter utan att först ha en 

fungerande informeringsfunktion på plats. Vad gäller rapportering menar Företagsledare A 

att det går att automatisera rapporteringen, men inte utan att informationsinsamlingen 

skett först. Företagsledare B anser att organisering är viktigast, då det gäller att skapa 

struktur och ordning. Säljare B, som är mer operativt insatt i CRM-systemet, instämmer 
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och adderar kommunikation, transaktioner och rapportering som viktiga användnings-

områden för CRM. Säljare A håller organisering som viktigast, följt av presentation och 

informering. Från CRM-systemleverantörens perspektiv framstår rapportering som 

viktigast: “Oftast har företagen dålig koll på vad som driver och ger resultat. Oftast är 

det bara resultaten i sig man tittar på. Men vad är det som driver resultaten? Vilka 

insatser är det som leder till resultat?” CRM-systemleverantören menar också att 

transaktioner och kommunikation i kombination med rapportering är delar som är 

viktiga för att få ihop ett internt samarbete kring CRM-systemet: “Det som ofta händer 

är att säljarna inte jobbar i systemet, och då får marknadsavdelningen inte in rätt 

information och rapporteringen blir fel. Där har vi nyckeln: att få användarna att gilla 

systemet och se syftet med att föra in information. Då säljer man mer och alla gagnas.” 

 

4.7 Digitala verktyg för kundinformation 

Företag A ser den digitala insamlingen av kundinformation som ett stöd som ger 

förbättrade beslutsunderlag för redan befintliga processer, medan Företag B beskriver 

ett slags hönan-eller-ägget-situation där CRM är både processdriven och datadriven. 

Företagsledare B förklarar att kundinformation är avgörande i processutvecklingsarbetet, 

medan Säljare B menar att syftet med informationen är att använda den för att kommunicera 

med kunder på ett optimalt sätt för att få in dem i värmen. CRM-systemleverantören 

förklarar att processdriven CRM fungerar bäst att implementera men att idéer för nya 

processer ofta uppstår utifrån de data som samlas in. Programvaruleverantören betonar 

den datadrivna aspekten men lyfter samtidigt problematiken i det faktum att deras 

kunder ofta inte har tillräcklig kunskap för att skapa automatiserade processer. 

  Angående vilken typ av kundinformation som samlas in svarar Företag A att de 

fokuserar på beteendeinformation, främst från programvara som spårar kunders 

navigering på företagets hemsida. Företag B beskriver en inte lika systematisk och mer 

indirekt insamling av information och hänvisar till att man befinner sig i en process att 

utveckla bland annat liknande metoder som den programvara Företag A använder, för 

att utvinna framförallt attityd- och beteendeinformation. Demografisk kundinformation 

beskrivs av företagen som svårast att utvinna digitalt. Kunderna till Företag A uppger att 

de tror att all möjlig information samlas in om dem. Det finns en förståelse för 

företagens motiv med detta, i att utveckla kunskap om kunderna för att formulera bättre 

produkterbjudanden. “Så länge deras produkter blir bättre får de använda vilken 

information de vill”, menar Kund A1. Kund B samtycker till insamling av köphistorik, 
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konversationshistorik och annan beslutspåverkande information från tidigare transaktioner: 

“Det är ju information de behöver för att göra det enklare för mig nästa gång, att kunna 

erbjuda mig en produkt som jag köper”. I frågan om information om individuella kunder 

kontra kundsegment uppger Företag A att “allt handlar om de individuella kunderna” 

och att kartlägga deras beteenden. Företag B förknippar de två nivåerna med olika 

användningsområden: individuell kundinformation är central för det operationella 

försäljningsarbetet, medan aggregerad kundinformation är viktig för det strategiska 

arbetet med att utforma planer och strategier. Detta resonemang utvecklas av CRM-

systemleverantören som menar att man vanligtvis använder aggregerad kundinformation 

i hanteringen av potentiella kunder, medan den individuella kundinformationen ökar 

och därför används mer i hanteringen av befintliga kunder. Programvaruleverantören 

fokuserar bestämt på individnivå, särskilt inom B2B, med argumentet att varje individ 

är unik och att det är av fundamental betydelse att identifiera kunden på individnivå för 

att kunna skapa riktade erbjudanden. 

  För Företag A handlar den största utmaningen med insamlingen av kundinformation 

om att försäljningen främst sker genom fysiska möten och att detta försämrar 

spårbarheten i den information som samlas in. Säljare A berättar emellertid om ett 

förenklat arbete tack vare de digitala verktygen och beskriver möjligheterna att 

exempelvis se vilken kund som besöker hemsidan som otroliga, men betonar att detta 

måste göras osynligt: “Om kunderna får reda på vad man gör skulle de nog bli 

irriterade.” Programvaruleverantören utvecklar och förklarar att det exempelvis går att 

utlösa varningar utifrån att en kund besöker delar av hemsidan som handlar om 

uppsägning och dylikt, och då “rädda” kunden genom att ta kontakt. Han understryker 

dock vikten av försiktighet i sådan dataanvändning. Företag B talar om förbättrade 

möjligheter att formulera relevant kommunikation gentemot kunderna, samt organisera 

och strukturera denna kommunikation, men belyser också utmaningar med att samla och 

tillgängliggöra all information på ett och samma ställe samt säkerställa att informationen 

hålls korrekt och uppdaterad. 

  Säljare A medger att relativt lite av kundinformationen som samlas in genom 

hemsidan används i det dagliga arbetet. Företagsledare A argumenterar dock för att all 

information är relevant, även om den inte är relevant i nuläget, så länge den lagras och 

struktureras rätt. Han betonar vidare att den digitalt automatiserade informationsinsamlingen 

på ett sätt är gratis, i och med att den inte medför någon ökad resursförbrukning, och att 

det därför inte är ett problem att merparten av informationen inte används: “Vi skulle 
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aldrig ta beslutet att lägga kraft och tid på den analoga överföringen av data och inte 

använda den.” Säljare B utvecklar resonemanget och menar att de digitala kundinformations-

verktygen effektiviserat resursanvändningen och därigenom kostnadseffektiviserat 

verksamheten i stort. Enligt Företagsledare B är detta ett illustrativt exempel på de 

konkurrensfördelar som de digitala verktygen kan skapa, och programvaruleverantören 

påpekar att det finns än mer att hämta i denna utveckling eftersom företag generellt 

fortfarande besitter en låg kunskapsnivå kring automatiserade processer. Vidare förklarar 

han att integrationsmöjligheterna med andra system är enorma och nämner bland annat 

CRM-system, e-postsystem, YouTube, chattsystem och diverse affärs- och handelslösningar. 

Företag A arbetar aktivt med att hitta och testa nya systemintegrationer, för att hålla 

CRM-strategin innovativ. Företag B resonerar liknande om att hela tiden utvärdera nya 

integrationsmöjligheter, för att öka kunskapen om företagets kunder och därigenom 

kunna tilldela kunderna rätt resurser och föra in dem i värmen. Trygghet och tydlighet, 

fortsätter Företagsledare A, kring vilka kunderna är och hur man kan hantera dem är en 

positiv effekt som användningen av de digitala verktygen för kundinformation lett till. 

  En viktig diskussion berör de etiska dilemman företagen möter i hanteringen av 

kundinformation. Företagsledare A betonar att kunden aldrig får känna sig kränkt eller 

övervakad och medger att han ibland känner att den gränsen passeras när 

spårningsverktygen på hemsidan används. Samtidigt, menar han, är syftet alltid att öka 

möjligheterna att kommunicera rätt gentemot kunden. Denna gränsdragningsproblematik 

hanteras inom Företag A experimentellt genom “trial and error” och allmän försiktighet. 

Säljare A ringer exempelvis inte en kund samtidigt som han ser att denne besöker 

hemsidan: “Skulle de få reda på att jag ringer för att jag har sett dem vara inne på 

hemsidan tror jag att de hade blivit riktigt förbannade.” I Företag B förlitar man sig till 

kontinuerlig diskussion och sunt förnuft för att hantera balansgången och kommunicera 

relevant och personligt utan att gå över gränsen för vad som är “schysst”. Detta fungerar 

för att man är ett litet bolag, resonerar Företagsledare B och menar att större bolag har 

svårare att koordinera i sådana frågor. Han tillstår emellertid att även en officiell 

code of conduct4 bör formuleras framöver. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Sv: uppförandekod. Dokumenterade etiska riktlinjer och standarder för hur en organisations verksamhet 
ska bedrivas (Law, 2016). 
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  De intervjuade kunderna nämner cookies5 som ett allmänt irritationsmoment, 

med vilka företag spårar beteende under en längre period, men ingen av kunderna 

uppger att detta varit ett problem med de undersökta företagen. De uppger vidare att de 

aldrig upplevt obehag eller att Företag A eller B inkräktat på deras integritet genom 

överdriven användning av kundinformation i marknadsföringssyfte. 

  Angående GDPR uppger båda företagen att de inte är helt säkra på hur lagen 

påverkar verksamheten och vilka eventuella åtgärder man behöver vidta. Säljare B 

antyder att en viss förändring i kommunikationen med kunder är nödvändig, men 

Företagsledare B menar att man påverkas mycket lite och att det mest handlar om att 

göra formella justeringar i villkoren, eftersom man i princip uteslutande lagrar 

information och kommunicerar gentemot redan befintliga kunder. Företag A står 

eventuellt inför en större utmaning i att anpassa sig efter GDPR-lagen då man innehar 

information om ett större antal personer som inte köpt av företaget, men hanteringen av 

dessa frågor präglas av tolkningar och tveksamheter. Företagsledare A förklarar att man 

söker en djupare förståelse för kopplingarna mellan CRM-system och andra digitala 

verktyg för kundinformation i GDPR-frågan. Både CRM-systemleverantören och 

programvaruleverantören uttrycker en vilja att hjälpa sina kunder i frågan men att 

arbetet är omfattande och kräver en mängd nya, extensiva avtal. En annan frågeställning 

som uppstår är frågan om ansvarsfördelningen mellan exempelvis CRM-systemleverantörer 

(vars system lagrar kundinformation) och deras kunder (som använder kundinformationen). 

Sammanfattningsvis kan sägas att GDPR-frågan präglas av osäkerhet och att företagen 

ser ett behov av att hantera utvecklingen allteftersom. Kunderna till företagen har 

förstått att den nya lagen innebär bättre möjligheter att begära ut vilken typ av 

information företagen har om dem. De har emellertid inga planer på att begära ut detta i 

nuläget med argumentet att man har stort förtroende för företagen och deras 

informationshantering. 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 En fil från ett företags hemsida som sparas på användarens dator för att lagra information om till 
exempel inloggnings- och personuppgifter samt användarhistorik (Ince, 2013). 
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5. Analys 
 

Diskussionen är utformad efter den analysmodell som introducerades i teoriavsnittet, 

och jämför det empiriska materialet med modellens fyra teoretiska förväntningar (se 2.5). 

 

 

Figur 5. Illustration av uppsatsens analysmodell. 

 

För att besvara den övergripande frågeställningen om huruvida det finns ett positivt 

samband mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet formulerades en 

analysmodell bestående av fyra koncept (se figur 5) som på olika sätt samverkar med 

varandra. De underliggande sambanden diskuteras först separat under rubrikerna 5.1-5.3, 

varpå frågeställningens större, huvudsakliga samband som involverar samtliga fyra 

koncept analyseras närmare under 5.4. 

 

5.1 Relationen mellan digitala verktyg för kundinformation och CRM-system 

Gällande den första teoretiska förväntningen råder konsensus bland samtliga 

respondenter om att det finns ett positivt samband mellan mängden kundinformation 

som samlas in genom externa digitala verktyg och mängden kundinformation som 

lagras i CRM-systemet. Detta överensstämmer med Landry, Arnold och Arndts (2005) 

beskrivning av kundinformationshantering som en av CRM:s viktigaste aspekter. Mot 

bakgrund av Greenbergs (2004) två grundläggande syften med CRM, datadriven kontra 

processdriven, finns dock klara skillnader i hur de två företagen (och de två 

systemleverantörerna sinsemellan) ser på syftet med insamlingen av kundinformation. 

Med den datadrivna logiken, som betonas delvis av Företag B och framförallt av 

programvaruleverantören, antyds att den externt insamlade kundinformationen har 
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relativt stor influens på hur CRM-systemet används. Synen på informationen som 

processdriven, som framhålls av främst Företag A, ger den externa kundinformationen 

en mer sekundär, stödjande roll i relationen till CRM-systemet. I båda fallen ger den 

utökade kundinformationen, i enlighet med Law (2016), förbättrade beslutsunderlag och 

ökad förståelse för företagens kunder, vilket ger den fundamental betydelse i arbetet 

med de respektive CRM-systemen. 

 

 

Figur 6. Illustration av uppsatsens analysmodell med fokus på teoretisk förväntning 1: 

Insamlingen av kundinformation genom digitala verktyg influerar hur CRM-system används. 

Det finns ett positivt samband mellan mängden kundinformation som samlas in och mängden 

information i företagens CRM-system. 

 

Av Peppers och Rogers (2011) tre typer av kundinformation spelar beteendeinformation 

(framför demografisk och attitydinformation) den mest centrala rollen i de två företagens 

fall. I processen som beskrivs av Företag A finns en stark integration mellan den beteende-

information som utvinns genom ett externt verktyg från kunders besöksaktivitet på hemsidan 

och det interna CRM-systemet. Det externa verktyget kan programmeras för att omedelbart 

utlösa funktioner i CRM-systemet, vilket överensstämmer med och styrker den första av 

de fyra teoretiska förväntningarna om att externa verktyg för kundinformation influerar 

användningen av CRM-systemet. Företag B har ännu inte utvecklat en lika stark sådan 

integration, men deras kommentarer i frågan indikerar att de har för avsikt att utforma 

en integrationslösning som, likt Företag A:s, ger mer direkta kopplingar mellan den 

externt insamlade kundinformationen och användningen av CRM-systemet. Dessa 

integrationslösningar går i linje med Sisko och Lipiäinens (2015) beskrivning av en 

utveckling där allt fler enheter och funktioner inom företag integreras med CRM. 
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  All kundinformation som samlas in externt används enligt respondenterna inte 

omedelbart i CRM-systemet, vilket nödvändiggör ett ifrågasättande av sambandet mellan 

informationsmängden från de externa verktygen och informationsmängden i CRM-

systemet och huruvida mer externt insamlad information verkligen leder till mer 

information i CRM-systemet. Samtidigt ges möjligheten att istället använda informationen 

i framtiden (Kamrul Islam Shaon & Rahman, 2015), vilket innebär att information som 

inte är relevant i nuläget kan bli relevant framöver, och därför går det att argumentera 

för att sambandet trots den diskuterade osäkerheten är starkt. Vidare diskuterar 

respondenterna olika användningsområden för olika typer av kundinformation, kanske 

framförallt i anslutning till Landry, Arnold och Arndts (2005) två nivåer av kundinformation. 

Företag A fokuserar på data för enskilda kunder i syfte att kartlägga individuellt 

kundbeteende medan Företag B resonerar annorlunda, i att de associerar de olika 

nivåerna med olika användningsområden. Individuell kundinformation ges i Företag B:s 

fall en operativ roll och används mer i det dagliga arbetet med CRM-systemet, medan 

information för hela kundsegment är mer relevant för det strategiska arbetet på 

ledningsnivå och därför har mer att göra med den övergripande CRM-strategin. En 

sådan rollfördelning diskuteras också av programvaruleverantören, som vidare föreslår 

ett särskiljande i hanteringen av potentiella kontra befintliga kunder i termer av att den 

aggregerade kundinformationen bör ges större vikt vid hanteringen av potentiella nya 

kunder medan den individuella kundinformationen blir mer användbar i hanteringen av 

redan befintliga kundrelationer. 

  Angående hur den externt insamlade informationen praktiskt influerar användningen 

av CRM-systemet kan utläsas från intervjumaterialet att en viss försiktighet erfordras i 

hanteringen av kundinformationen. Likt de ändamål som beskrivs av Puglisi, Rebollo-

Monedero & Forné (2017) ger besöksinformationen från hemsidan i Företag A:s fall 

exempelvis möjligheten att med preciserad beteendeinformation och utökad förståelse 

för efterfrågan och individuella preferenser direkt agera gentemot kunder, men 

samtidigt uppstår nya frågeställningar kring etik och integritet gällande hur aktivt och 

intensivt denna information kan omsättas i handling utan att kunden upplever att 

informationsanvändningen går för långt. Detta dilemma kan relateras till Larsson och 

Viitaojas (2017) bild av en ökad osäkerhet hos leverantörer i relationen till kunder och 

exemplifierar tydligt hur externa verktyg för insamling av kundinformation kan influera 

och påverka hur CRM-system används. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns 

flera faktorer som spelar roll i dels hur relationen mellan digital kundinformation och 
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CRM-system ser ut och dels hur stark relationen är. Det finns exempelvis skillnader 

mellan Företag A och B avseende såväl verksamhetsområde och kundbas som 

informationsinsamlings- och försäljningsmetoder, vilket kan förklara variationerna i 

deras syn på dessa relationer. 

 

5.2 Relationen mellan CRM-strategi och CRM-system 

Den andra av de fyra teoretiska förväntningarna berör den eventuella samverkan som sker 

mellan ett företags CRM-strategi och dess CRM-system. Frågeställningen kring detta 

samband är huruvida det är CRM-strategin som styr användningen av CRM-systemet eller 

om det är användningen av CRM-systemet som påverkar hur CRM-strategin utformas. 

 

 

Figur 7. Illustration av uppsatsens analysmodell med fokus på teoretisk förväntning 2: CRM-

system och CRM-strategi samverkar i ett slags kontinuerligt utbyte. Ny information i CRM-

system motiverar justeringar i CRM-strategi, och förändringar i CRM-strategi förändrar 

användningen av CRM-system. 

 

Företag A beskriver relationen mellan CRM-strategi och CRM-system som tvåsidig, i 

att CRM-systemet kontinuerligt uppdateras för att CRM-strategin ska kunna implementeras 

på optimalt vis, men att man samtidigt är öppna för att göra justeringar i CRM-strategin 

utifrån situationer man möter i användningen av CRM-systemet. Detta stämmer överens 

med Kamrul Islam Shaon och Rahmans (2015) beskrivning av konceptet CRM-strategi 

som en lärandeprocess, där förvärvandet av ny kunskap och information gör att strategin 

ständigt är i förändring. Företag B instämmer till en viss grad med detta men beskriver 

en tydligare rollfördelning mellan CRM-strategin som styrmedel, eller vägledare, i 

arbetet medan CRM-systemet reduceras till ett hjälpmedel i detsamma. En annan tolkning 
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av rollfördelningen som uttryckts är att en CRM-strategi tas fram på ledningsnivå 

medan CRM-systemet är ett verktyg för att implementera strategin på operativ nivå. 

  Sisko och Lipiäinen (2015) beskriver en trend som innebär att verksamheten i 

många företag förändras i avseendet att CRM ges en alltmer central roll, och i denna 

förändringsprocess ingår beslut kring hur CRM-strategier ska integreras i kärnverksamheten 

(ibid) och hur den teknologiska utvecklingen ska hanteras (Cambra-Fierro et al, 2017). 

Eftersom både Företag A och B befinner sig i någon form av utvecklingsstadium i 

CRM-arbetet finns vissa svårigheter i att bedöma hur mycket av dessa förändringar, 

såväl strategiska som tekniska, som är engångsföreteelser i uppbyggnadsfasen och hur 

mycket som är en naturlig och bestående del av den lärandeprocess som arbetet med 

CRM innebär. Båda företagen är dessutom relativt små och identifierar i detta faktum en 

fördel i och med att man lättare kan koordinera och vara mer flexibla i användningen av 

CRM än vad företag av större storlek kan tänkas vara. Klart är att det åtminstone i 

någon grad finns ett kontinuerligt utbyte mellan CRM-strategier och CRM-system, och 

att det inte går att betrakta dessa koncept som två separata entiteter. 

 

5.3 Relationen mellan CRM-strategi och kundlojalitet 

Den tredje teoretiska förväntningen berör sambandet mellan CRM-strategi och 

kundlojalitet, och huruvida bättre CRM-strategi leder till högre kundlojalitet. 

 

 

Figur 8. Illustration av uppsatsens analysmodell med fokus på teoretisk förväntning 3: CRM-

strategi påverkar kundlojalitet. Förbättringar i CRM-strategi leder till högre kundlojalitet. 

 

Den tidigare forskningen har indikerat att detta samband existerar, till följd av att CRM 

förbättrar kundrelationer (Chakravorti, 2009) och därigenom höjer såväl kundnöjdhet 

som kundlojalitet (Kamrul Islam Shaon & Rahman, 2015). Eftersom forskningen haft 
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svårt att härleda kundlojalitet och dess bakomliggande faktorer återstår dock en rad 

frågor kring varför detta samband finns och hur det går att påverka (Payne & Frow, 2005). 

  I Företag A:s fall försvårar, om inte omöjliggör, komplexiteten i branschens 

kundrelationer mätning av kundlojalitet (både kundlojalitet i sig och kundlojalitet som 

ett resultat av CRM). Företagsledare A är emellertid övertygad om att kundlojaliteten 

inte försämrats sedan man implementerade CRM-strategin, trots att sambandet är 

svårstuderat. Man uppger vidare att CRM ger förutsättningar för att med hjälp av andra 

verktyg förbättra kundrelationer och därigenom uppnå kundlojalitet, vilket tyder på att 

det om inte annat finns indirekta samband mellan CRM och kundlojalitet i Företag A:s 

fall. Företag B kan tack vare de rakare och mindre invecklade kundrelationerna i deras 

bransch lättare mäta kundlojalitet (i form av konverteringsgrad) och dokumentera CRM-

strategins effekt på detta mått. I deras fall kan utläsas en mycket tydlig effekt av CRM-

strategi på lojaliteten hos företagets kunder, då konverteringsgraden ökade från 12 till 

30 procent i samband med att nuvarande strategi implementerades. Detta innebär att 

kundlojaliteten (i termer av konverteringsgrad) då ökade med 150 procent. 

  I fallet med Företag A finns ett flertal försvårande omständigheter som gör att ingen 

klar slutsats kan dras, men fallet med Företag B indikerar starkt och tydligt att sambandet 

som föreslås av den tredje teoretiska förväntningen stämmer. Det återstår emellertid att 

se hur stor marginalnyttan av att ytterligare förbättra CRM-strategin är, och till vilken 

grad sådana förbättringar kan fortsätta att driva kundlojaliteten uppåt för Företag B. 

 

5.4 Relationen mellan kundinformation och kundlojalitet via CRM 

Den fjärde och sista teoretiska förväntningen belyser det övergripande eventuella 

sambandet i uppsatsens frågeställning. Detta förslag inbegriper samtliga av de fyra 

studerade koncepten i analysmodellen, genom att en ökad mängd externt insamlad 

digital kundinformation via CRM-system och CRM-strategi leder till ökad kundlojalitet. 

  Eftersom sambandet består av flera led och måste fungera i åtminstone tre olika 

underliggande samband är det också det mest svårstuderade av sambanden som behandlats 

i undersökningen. Det måste för det första finnas en fungerande informationsinsamling, 

det måste för det andra finnas en fungerande integration mellan de externa informations-

verktygen och CRM-systemet och för det tredje måste CRM-systemet vara utformat 

efter en välimplementerad CRM-strategi som har förmågan att påverka kundlojaliteten 

positivt (Puglisi, Rebollo-Monedero & Forné, 2017; Zhang & Zhang, 2013). Målet med 

undersökningens olika delar har varit att studera detta övergripande sambands olika 
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beståndsdelar för att därefter kunna kombinera dem i ett helhetsgrepp kring det större 

sambandet mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet. 

 

 

Figur 9. Illustration av uppsatsens analysmodell med fokus på teoretisk förväntning 4: Ökad 

tillgång till kundinformation leder till ökad kundlojalitet. CRM (strategi och system) fungerar 

som medierande variabel i relationen mellan tillgången av kundinformation och graden av 

kundlojalitet. 

 

Företagsledarna i de undersökta företagen är övertygade om att sambandet existerar och 

att man genom att maximera insamlingen av kundinformation kan omsätta 

informationen i termer av ökad kundlojalitet. Av resultaten från den empiriska 

undersökningen framgår att hanteringen av kundinformationen är en fundamental aspekt 

i processen, och att det måste finnas fungerande metoder för att avgöra vilken 

kundinformation som är relevant samt tydliga strategier för att samla in, sortera och 

använda denna. De tekniska möjligheterna i CRM-system och andra externa verktyg för 

insamling av kundinformation måste kombineras med utvecklad kunskap om vad som 

driver kundlojalitet och dess bakomliggande variabler (framförallt kundnöjdhet och 

kundservice) för att den tekniska potentialen ska kunna uppnås. Finns sådan kunskap 

kan produkterbjudanden riktas mer tydligt utifrån kundens behov och preferenser och på 

så vis påverka kundnöjdhet och kundlojalitet positivt (Zeng, Wen & Yen, 2003). 

Cambra-Fierro et al (2017) betonar att teknologisk utveckling måste åtföljas av kunskap 

och kompetens för att teknologin ska kunna nyttjas framgångsrikt, vilket är ett 

resonemang som återkommer i uppsatsens intervjumaterial och diskuteras av framförallt 

CRM-systemleverantören och programvaruleverantören som hävdar att det råder en 

generell brist på kunskap om marketing automation bland de företag som använder deras 

system. En risk med att samla in alltför mycket kundinformation blir då att en 
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överdriven mängd data i relation till förmågan att hantera dessa kan leda till 

osystematisk hantering av kundinformation, vilket i sin tur kan göra CRM-systemet 

svårarbetat och ineffektivt. Mängden kundinformation per se är alltså ingen garanti för 

förbättrade kundrelationer, utan nyckeln är att kunna hantera informationen korrekt. 

  I uppsatsens analysmodell (se figur 9) fungerar CRM som den medierande 

variabeln mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet. Det bör 

nämnas att detta är en av flera möjliga tolkningar av hur sambandet ser ut. 

Programvaruleverantören poängterade exempelvis med viss skepsis att CRM inte alltid 

kan ges en så central roll, utan att det lika gärna kan vara det externa 

informationsverktyget som är avgörande för hur informationen hanteras och driver, eller 

inte driver, kundlojaliteten. Vad som står helt klart utifrån det empiriska materialet är att 

det i fallen med de undersökta företagen inte finns ett rakt, positivt samband mellan 

mängden kundinformation och graden av kundlojalitet – mer kundinformation leder inte 

per automatik till högre kundlojalitet. Sambandet kan i själva verket utvecklas till att 

tvärtom bli negativt om det inte finns kunskap och metoder för att hantera 

kundinformationen, då man riskerar att överbelasta systemet och förbruka resurser utan 

att kunna omsätta dessa i positiva effekter på kundrelationer och kundlojalitet. Om det 

däremot finns kunskap och metoder, förslagsvis en välformulerad CRM-strategi i 

kombination med ett praktiskt och effektivt CRM-system, för att hantera den utökade 

mängden kundinformation kan relationen mellan kundinformation och kundlojalitet 

medieras och utvecklas till att bli ett både positivt och tydligt samband. 
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6. Slutsats 
 

I det avslutande avsnittet presenteras de slutsatser undersökningen lett fram till samt 

förslag för framtida forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur digitaliserad kundinformation används och 

integreras med CRM för att därigenom studera sambandet mellan mängden kundinformation 

och graden av kundlojalitet. Detta gjordes genom att förena forskningsområden som 

behandlar kundlojalitet, CRM-strategier och CRM-system samt digitala verktyg för 

kundinformation, för att utifrån detta teoretiska ramverk formulera tre delförväntningar 

som tillsammans utgjorde studiens huvudförväntning om att mer kundinformation leder 

till högre kundlojalitet med hjälp av CRM som medierande variabel. 

  Studien finner i de studerade företagens fall ett positivt samband mellan 

mängden kundinformation som samlas in genom externa digitala verktyg och mängden 

kundinformation som lagras i CRM-systemet. Syftet med CRM kan skilja sig åt mellan 

olika organisationer och branscher, vilket fallstudien visar. Insamlingen av kundinformation 

kan göras med avsikten att stödja befintliga arbetsprocesser eller användas för att skapa nya 

processer. I båda fall stödjer det empiriska resultatet den teoretiska delförväntningen. 

  Angående relationen mellan CRM-strategi och CRM-system visar undersökningen 

att det, i varierande grad, finns ett kontinuerligt utbyte mellan dessa koncept. De kan 

inte betraktas som två separata delar utan måste hanteras som beroende av varandra i det 

övergripande CRM-konceptet. Då de undersökta företagen båda befinner sig i någon form 

av utvecklingsstadium i CRM-arbetet finns vissa svårigheter i att bedöma hur strategiska 

och teknologiska förändringar över tid påverkar relationen mellan CRM-strategi och 

CRM-system. 

  Forskningen indikerar ett positivt samband mellan CRM-strategi och kundlojalitet 

(Kamrul Islam Shaon & Rahman, 2015). Resultaten från fallstudien bekräftar delvis 

detta. I Företag B:s fall förefaller sambandet både starkt och uppenbart, då företaget 

tillämpat ett tydligt mått för kundlojalitet och kunnat utläsa markanta förbättringar i 

detta i anslutning till att man implementerat en ny CRM-strategi. För Företag A försvåras 

sådan mätning av kundlojalitet av de komplexa affärsrelationer som präglar branschen 

företaget verkar i. Därför har sambandet mellan CRM-strategi och kundlojalitet i 
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Företag A:s fall kunnat utvärderas enbart i termer av subjektiva bedömningar från ledare 

och säljare inom företaget. Dessa bedömningar indikerar, med viss reservation, att det 

föreslagna sambandet stämmer. 

  Studiens huvudfrågeställning var huruvida ökad tillgång till kundinformation 

leder till ökad kundlojalitet. CRM-strategi och CRM-system fungerar i den föreslagna 

sambandsmodellen som medierande variabler i relationen mellan tillgången av 

kundinformation och graden av kundlojalitet. Utifrån den teoretiska bakgrunden och det 

empiriska resultatet från undersökningen finner studien att det inte tycks finnas ett rakt, 

positivt samband mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet. Ökad 

kundlojalitet behöver inte nödvändigtvis vara en konsekvens av en ökad mängd 

kundinformation. En välutformad CRM-strategi som kombinerar och integrerar olika 

verktyg för insamling av kundinformation och CRM-system kan emellertid ge 

förutsättningar för att ett sådant samband kan etableras. Relationen är alltså inte 

självverkande utan kräver kunskap och metoder för att hanteringen av kundinformation 

ska kunna omsättas i kundlojalitet. 

 

6.2 Förslag för framtida forskning 

Forskningen som undersöker relationen mellan tillgången av kundinformation och 

graden av kundlojalitet i kombination med CRM är begränsad. För att utveckla de 

resonemang och diskussioner som förs i denna uppsats efterfrågas mer empirisk forskning 

och fler studier av ämnesöverskridande karaktär som involverar perspektiv från såväl 

ekonomistyrning och marknadsföring som informationsteknologi och systemvetenskap. 

Framförallt finns ett behov för underlag från fler organisationer av varierande storlek för 

att eliminera de frågetecken som kvarstår gällande de studerade sambanden, då 

studieobjektens ålder, branschtillhörighet och kundrelationsstrukturer kan ha haft 

betydelse för aktuellt utfall. Intressant för vidare forskning vore longitudinella studier 

som undersöker utvecklingen av de diskuterade sambanden över tid samt att utveckla 

kvantitativa metoder för att pröva uppsatsens analysmodell och dess variabler, för att 

bredda det statistiska underlaget för uppsatsens frågeställning och därigenom åstadkomma 

generellt tillämpbara slutsatser som kan användas i både teori och praktik. 
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Bilaga: Intervjuunderlag 
 

Nedan redovisas det underlag som använts för intervjuerna i den empiriska 

undersökningen, bestående av kategoriserade intervjufrågor relaterade till de respektive 

studerade koncepten. Intervjuguiden har fungerat som stomme och ett vägledande 

ramverk i intervjuarbetet. Vissa justeringar har emellertid gjorts avseende vilka frågor 

som ställts till vilka respondenter, samt hur de formulerats, med hänvisning till 

respondenternas olika roller och perspektiv i de undersökta kundrelationerna. 

 

Intervjufrågor 

Allmänt om 
företaget 

• Beskriv kortfattat ert företag och vad ni gör. 

Kundlojalitet • Hur definierar ni kundlojalitet? 
• Har ni metoder och mått för att kvantifiera och mäta kundlojalitet? 
• Vilka av de bakomliggande variablerna för kundlojalitet är viktigast, 

och vilken är svårast att hantera? 
o kundnöjdhet 
o kundvärde 
o byteskostnader 
o retur- och kundservice 
o någon annan variabel? 

• Hur många kunder har ni, och hur många av dessa är återkommande 
(lojala)? 

• Vad anser ni är den största utmaningen med att bygga kundlojalitet 
inom er bransch?  

• Hur jobbar ni idag med att bygga kundlojalitet?  
• Hur mycket av den kundinformation som ni får in använder ni för att 

bygga en starkare relation med era kunder? På vilket sätt använder ni 
informationen för att generera lojala kunder? 

• Kan man dra nytta av den utökade kundinformationen för att öka 
kundlojaliteten? Går det att se ett samband mellan användningen av 
kundinformation i marknadsföringssyfte och graden av kundlojalitet? 

• Skulle ni säga att era interaktioner och transaktioner med kunder är av 
transaktionell eller relationell karaktär? 

CRM-strategi • Varför tyckte ni det var viktigt att ha ett CRM-system? 
• Hur upplever ni att er CRM-strategi påverkar kundlojalitet hos era 

kunder? 
• Hur ofta tänker ni på er CRM-strategi och hur ofta förändras den? 
• Vilka styrkor och utmaningar finns det med just er strategi? 
• Är det huvudsakligen CRM-strategin som styr användningen av CRM-

system, eller gör ni justeringar i CRM-strategi utifrån användningen av 
CRM-system? 

• Hur mycket används CRM-strategier och -system i säljarnas arbete? 
Det vill säga hur integrerat är CRM i den dagliga verksamheten? 
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CRM-system • Hur valde ni CRM-system? Vad var syftet och målet med just detta 
system?  

• Vilken typ av kundinformation finns i CRM-systemet?  
• Vilka möjliga integrationer med andra externa system finns i ert CRM-

system? 
• Vad är fördelarna respektive nackdelarna mer ert CRM-system? 
• Vilka utmaningar finns med ert CRM-system kopplat till kundlojalitet? 
• Vilka av följande användningsområden för CRM ser ni som viktigast? 

1. organisering 
2. presentation 
3. rapportering 
4. informering 
5. transaktioner 
6. kommunikation 

Digitala verktyg 
för kund-
information 

• Vad är syftet med att samla in kundinformation? Datadriven eller 
processdriven CRM? 

• Vilken typ av kundinformation samlas in och används? Demografisk 
information, attitydinformation och/eller beteendeinformation? 

• Vilken nivå av kundinformation är viktigast? För individuella kunder 
eller för hela kundsegment? 

• Vilka möjligheter och utmaningar finns med att samla in 
kundinformation? 

• Hur används kundinformationen? Hur mycket av kundinformationen 
är relevant och används? 

• Hur integreras dessa kundinformationssystem med företagets CRM-
strategi? 

• Hur har de alltmer avancerade digitala verktygen för insamling och 
hantering av kundinformation förändrat verksamheten? 

• Finns det några etiska dilemman kring användningen av 
kundinformation i marknadsföringssyfte? Om ja, hur hanterar ni dessa 
dilemman? 

• Vad innebär den nya GDPR-lagen för er verksamhet? 

Analysmodell • Stämmer följande teoretiska förväntningar? 
1. Insamlingen av kundinformation genom digitala verktyg 

influerar hur CRM-system används. Det finns ett positivt 
samband mellan mängden kundinformation som samlas in och 
mängden information i företagens CRM-system. 

2. CRM-system och CRM-strategi samverkar i ett slags 
kontinuerligt utbyte. Ny information i CRM-system motiverar 
justeringar i CRM-strategi, och förändringar i CRM-strategi 
förändrar användningen av CRM-system. 

3. CRM-strategi påverkar kundlojalitet. Förbättringar i CRM-
strategi leder till högre kundlojalitet. 

4. Ökad tillgång till kundinformation leder till ökad kundlojalitet. 
CRM (strategi och system) fungerar som medierande variabel i 
relationen mellan tillgången av kundinformation och graden av 
kundlojalitet. 

 


