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Sammandrag: 

Customer Relationship Management (CRM) har beskrivits som en filosofi, en teknologi, en 

strategi, en process och ett IT-system. Det finns ingen allmängiltig definition av CRM vilket 

har lett till svårigheter att identifiera och definiera tillförlitliga mått vid mätning av dess 

effektivitet. Detta har lett till att företag skämtsamt brukar benämna att CRM står för ”Can‟t 

Really Measure”. Oavsett har flertalet modeller, mått och system tagits fram för att kunna 

göra CRM-insatser mätbara. Ett sätt att mäta CRM som förespråkas är användningen av en 

kombination av finansiella (försäljningstillväxt, ROI) respektive icke-finansiella 

(kundnöjdhet, kundlojalitet m.m.) mått. Denna studie undersöker hur sju stora företag i 

Sverige inom varierande branscher mäter och definierar sina CRM-aktiviteter. Studien 

utforskar även vilka mått som företagen anser är mest relevanta och vad som är målet med 

deras CRM-program. Studien visar att företagen mäter sina CRM insatser på olika sätt och 

med fokus på olika mått. 6 av de 7 studerade företagen fokuserar på finansiella mått och 

kundnöjdhet. 5 av 7 mäter inte kundlojalitet som företagen själva i sina definitioner av CRM 

anser är viktigt. Ingen av företagen prioriterar mätning av medarbetarnöjdhet, 

belöningsprogram eller företagskultur som är en del av den grundläggande infrastrukturen 

bakom CRM vilket är några av de mått som lägger grunden för att skapa förståelse för CRM 

på högre nivåer inom företagen. Skillnaderna i definitionerna från de studerade företagen 

stärker att det inte finns en allmängiltig betydelse av CRM.   

  

Nyckelord: CRM, kundnöjdhet, ROI, lönsamhet, kundrelationer, kundlojalitet, 

kundlönsamhet, finansiella mått, icke-finansiella mått, CRM-styrkort 
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Begrepp 

CFIT (Customer-Focused Information Technology): Hur bra ett företags IT-system är på 

att samla och integrera kunddata. 

CFOC (Customer-Focused Organisational Climate): Hur företagskulturen återspeglar 

delade värderingar och åsikter kring organisations inriktning på kundvärde och kundservice. 

CLV (Customer Lifetime Value): Ett finansiellt mått som beräknar det totala värdet av en 

kund genom att räkna ut nuvärdet av framtida kassaflöden från denna. 

CMAT (Customer Management Assessment Tool): Genom att väga in faktorer som 

effektivitet, förvärv och retention skapas en bild av hur bra företaget presterar inom 

”Customer Management”. Det används som ett utvärderingsverktyg. 

CRM (Customer Relationship Management): Är en strategi som tar hjälp av ett IT-system 

för att samla detaljerad information om kunderna för att därefter behålla dem långsiktigt 

genom att bland annat rikta personliga erbjudanden till dessa kunder baserat på deras behov.  

CRME (Customer Relationship Management Effectiveness): En utvecklad metod av 

Chen och Yen (2009) som utgörs av tre dimensioner för att mäta effektiviteten av CRM. 

CTR (Click-Through Rate): Klickfrekvens är ett sätt att mäta hur framgångsrik till exempel 

en internetbaserad reklamkampanj är genom att räkna antalet besökare som klickar på 

reklamlänken.  

DR (Direktreklam): Reklam som skickas direkt till mottagaren. Normalt används vanliga 

brev eller annan brevburen reklam för detta ändamål men det är inte ovanligt att det även 

förekommer i form av e-post, fax, sms och mms. 

ERP (Enterprise Resource Planning): En metod för att integrera affärsapplikationer som 

lönehantering, finansiering och hantering av kundrelationer. 

NPS (Net Promoter Score): Ett verktyg inom management som används för att utvärdera 

och mäta ett företags kundförhållanden. Det är en alternativ metod till traditionell 

kundnöjdhets och kundlojalitetsmått. Beroende på hur bra förhållandet är mellan kund och 

företag klassas kunden in i en av följande klasser: ”Promotors”, ”Passives” och ”Detractors”. 

RFM (Customer Value): En metod för att analysera kundvärde. Vanligt inom databas- och 

direkt marknadsföring. R står för ”Recency” - Hur nyligen köpte kunden? F står för 

”Frequency” - Hur ofta köper kunden? M står för ”Monetary Value” - Hur mycket köpte 

kunden för?  

ROI (Return on Investment): Ett finansiellt mått som beräknar hur stor vinsten/förlusten i 

en investering är i förhållande till investeringens storlek. En positiv ROI visar att 
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avkastningen överstiger kostnaden och en negativ ROI visar att kostnaderna överstiger 

avkastningen. 

SCB (Statistiska Centralbyrån): Är en statlig förvaltningsmyndighet som på uppdrag av 

regeringen men även privata organisationer tar fram statistik för beslutsfattande, debatt och 

forskning. 

SCM (Supply Chain Management): Kallas för flödesekonomi och syftar till flödet av 

material inom ett företag. Här ingår specifika aktiviteter för att maximera kundvärde samt få 

konkurrensfördel i marknaden. Flödesekonomi handlar om produktion, 

produktionsutveckling, samt de informationsteknologiska system som används. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Customer Relationship Management (CRM) är enligt en praktisk definition ”förmågan för en 

organisation att effektivt identifiera, förvärva, vårda och behålla lojala samt lönsamma 

kunder”. Detta görs genom att samla in relevant information om kunderna i syfte att möta 

deras faktiska behov och skapa långsiktiga affärsrelationer. Informationen samlas in i ett så 

kallat CRM-system som är ett informationsteknologiskt system där bland annat kundkontakt 

och hur mycket kunden har handlat för registreras (Business Dictionary.com). 

 

Enligt statistiska centralbyrån (SCB) använder ett av tre företag ett CRM-system i Sverige 

med anledning till att samla in, lagra samt göra denna information tillgänglig för alla inom 

företaget (SCB 2009). En lyckad CRM-funktion skall inte endast ha en avskild avdelning 

utan skall även vara korsfunktionell, det vill säga existera inom hela företaget (Payne 2005, 

29). Detta är en anledning till varför information om kunderna görs tillgänglig för alla i ett 

företag. Ungefär ett av fem av dessa företag använder ett CRM-system i 

marknadsföringssyften (SCB 2009).   

 

Fler företag börjar implementera CRM då det är en aktuell och modern teknik för att 

marknadsföra och sätta kunden i fokus. Samtidigt förekommer det många diskussioner kring 

CRM och svårigheten att få någon avkastning efter att implementeringen har skett. De företag 

som lyckats implementera CRM på ”rätt” sätt har fått en oerhörd lönsamhet (Dickie 2005). 

Många ekonomichefer förutsätter att det är tillräckligt att anskaffa ett CRM-system till 

företaget för att få en positiv Return on Investment (ROI) eller någon annan typ av lönsamhet 

eftersom de förmodar att själva systemet kommer att utföra allt arbete. De ser CRM som den 

enda nyckeln som ska lösa alla marknadsföringsproblem genom att endast installera 

programvaran och därefter vänta på att vinsten ska komma in till företaget (Payne 2005). Det 

krävs mycket arbete från de anställda och kan ta upp till flera år innan resultat visar sig efter 

implementeringen (Buttle och Ang 2006). 
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Det finns inget generellt accepterat system för mätning av framgången av CRM inom företag. 

Detta beror på att varje CRM-program skiljer sig från de andra och kan inte bedömas 

identiskt (Payne 2005, 286). De flesta företag använder sig utav finansiella redovisningsmått 

för att mäta lönsamheten av en CRM-implementering. Detta är dock inte tillräckligt och bör 

kompletteras med de icke-finansiella mått som till exempel kundrelation, kundlojalitet och 

belåtenhet hos anställda för att få en fullständig bild av företagets lönsamhet efter CRM-

implementeringen (Jain et al 2007). Under åren har det utvecklats ett flertal metoder för att 

utvärdera effektiviteten av CRM, alltifrån balanserade styrkort, till CMAT (Customer 

Management Assessment Tool) och CRME (CRM Effectiveness) (Chen och Yen 2009). 

Balanserade styrkort är ett exempel som tar hänsyn till både finansiella och icke-finansiella 

mått (Kaplan och Norton 1992). 

 

De företag som väljer mått som anses vara de ”rätta” är grundläggande för att förstå vad 

CRM egentligen är. Problemet är att det inte existerar en generell definition av CRM (Buttle 

2002) utan det förekommer många varierande perspektiv och definitioner (Payne 2005, 1, 

Buttle och Ang 2002, Richards och Jones 2008) som kan skilja sig i betydelse beroende på 

företag (Payne 2005, 18, Tamosiuniene och Jasilioniene 2007, Buttle och Ang 2002). Ett av 

de större problemen med att mäta CRM utgår från förvirring över vad som faktiskt ingår i 

CRM. Vissa chefer och forskare beskriver CRM som enbart tekniskt baserade kundlösningar, 

vilket representerar ett smalt synsätt (Chen et al 1997). Ett företag som hade spenderat över 

20 miljoner dollar på CRM-system definierade CRM endast som ett automatiskt 

försäljningsprojekt och IT-system (Payne 2005, 18). Därför är det viktigt att innan mätning 

på lönsamhet av CRM att tydligt och noggrant definiera betydelsen av CRM (Richards och 

Jones 2008). På vilket sätt CRM är definierat är av vikt eftersom det påverkar hur 

organisationen använder sig av CRM (Chen et al 1997, Payne 2005, 20). 

 

CRM är ett snabbväxande område inom ekonomi- och affärsvärlden. Oavsett detta är CRM 

inte enkelt att implementera och tidigare forskning har fokuserat till stor del på misslyckandet 

av implementering av CRM (Buttle 2002). Denna studie skall undersöka hur företag 

definierar CRM samt vilka mått de använder sig av för att mäta lönsamheten av deras CRM-

insatser. Genom att kartlägga måtten och företagens definition av CRM ämnar denna studie 

att ge en djupare förståelse för hur företag i Sverige tillämpar CRM, vad CRM innebär för 

dem samt om det existerar en enhällig definition. Undersökningen kommer att endast 

fokusera på större företag som är aktiva på konsumentmarknaden samt utgå från CRM. Större 
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företag använder CRM i större och högre grad i jämförelse med 50 procent av de företag som 

har tio anställda eller mindre (Buyerzone.com).  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att bidra till en djupare förståelse av CRM. 

Undersökningen kommer fokusera på de främsta finansiella samt icke-finansiella mått som 

större företag i Sverige, inom varierande branscher, använder sig utav för att beräkna 

lönsamheten av sina CRM-insatser. I samband med detta ämnar denna undersökning att ta 

reda på vad CRM innebär för dessa företag. Redovisningen av de främsta måtten hos de olika 

företagen ska sättas i relation till företagens definition av CRM och i relation till en bevisad 

mätningsmodell. Avsikten är att undersöka ifall det existerar något samband mellan måtten 

och definitionerna för varje enskilt företag. För att undersöka detta kommer följande 

frågeställningar att behandlas: 

 

- Vilka finansiella samt icke-finansiella mått använder sig företag i Sverige av för att 

beräkna effekten av sina CRM insatser? 

- Är de mått som de använder sig av i enlighet med en bevisad mätningsmodell? 

- Vad innebär CRM för dessa företag? 
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2. Teori 

2.1 Allmänt om CRM 

Buttle har många gånger upplyst om definitionen av CRM i sina publicerade artiklar och 

böcker. Med egna ord definierar han CRM dock som ”kärnaffärsstrategin som integrerar 

interna processer och funktioner, samt externa nätverk för att skapa och leverera värde mot 

riktade kunder för en vinst. Den är grundad på stark kvalitativ samlad data om kunder och 

möjliggörs av IT” (Buttle 2004, 227). Payne (2005) definierar CRM som ett ”strategiskt 

tillvägagångssätt för att öka aktieägarnas värde genom utveckling av relationer med viktiga 

kunder.” Han upplyser även om att ”CRM enar IT och strategiska marknadsföringsrelationer 

för att ge lönsamma och långsiktiga relationer” (Payne 2005, 22). Enligt Smith (2001) är 

CRM en ”affärsstrategi kombinerat med teknologi för att effektivt hantera hela kund-

livscykeln.” Business Dictionary definierar CRM som en ” management filosofi där 

företagens mål kan på bästa sätt uppnås genom identifikation och tillfredsställelse av 

kundernas uttalade samt icke uttalade behov och vilja” samt ett ”datasystem för att 

identifiera, målinrikta, erhålla samt behålla den bästa mix av kunder” (Business 

Dictionary.com). 

 

CRM ses ofta som en strategi tillämpad genom IT-lösningar och detta visas tydligt genom de 

ovan nämnda definitionerna. För att ett företag ska lyckas med sina mål (som kundlojalitet, 

marknadsandel och vinst) bör CRM erkännas som en organisationsbred ansträngning som 

kräver att IT integreras med organisations- och marknadsföringselement (Chen et al 1997). 

 

2.1.1 Huvudtyper av CRM 

CRM kan delas in i olika huvudtyper som är starkt länkade till varandra. Funktionell CRM 

innefattar alla utföranden som har direkt kontakt med kunden, exempelvis kontor och butiker 

(Moedritscher och Mussnig 2005). Buttle och Iriana (2007) framhåller samma typ av CRM 

men benämner det som samarbetsvillig CRM (Collaborative CRM) vilket de definierar som 

de delar och processer som tillåter företag interagera och samarbeta med kunderna. Här ingår 

bland annat e-mail, konferenser, telefon, internet samt face-to-face möten. För att 

målinriktade dialoger ska ske med kunden krävs det att det funktionella CRM-systemet är 
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ihopkopplat med vanliga back-office lösningar (Enterprise Resource Planning Systems, 

Supply Chain Management Systems, etc).  

 

Genom analytisk CRM (Analytical CRM) analyseras kundkontakter och kundreaktioner 

(Moedritscher och Mussnig 2005, Buttle och Iriana 2007) för marknadsföringssyften 

(Moedritscher och Mussnig 2005) samt för att förbättra affärsbeslut (Buttle och Iriana 2007). 

Det är till för att företag ska få en förståelse för kundernas behov, beteenden och 

förväntningar (Kumar och Reinhartz 2012, 39) och bildar basen för förbättring av 

marknadsföringskampanjer och försäljning (Moedritscher och Mussnig 2005, Buttle och Ang 

2002 ).  

 

Buttle och Iriana (2007) samt Kumar och Reinhartz (2012, 39) nämner ytterligare en typ av 

CRM, operationell CRM (Operational CRM), som innebär de processer och teknologier som 

kan förbättra effektiviteten och noggrannheten av dag-till-dag aktiviteter som försäljning och 

marknadsföring. Det är till för att kunna hantera interaktioner med kunder oberoende på de 

krav som ställs och de svårigheter som kan förekomma. 

2.1.2 Kundrelationer  

CRM går ut på att skapa relationer mellan företag och kunder. Dessa relationer kräver mycket 

arbete från företagets sida och är en viktig del av CRM. Enligt Jain et al (2007) kräver 

lojalitet från kunder ett igenkännande och en belöning. Stamkunder till exempel förväntar sig 

någonting speciellt från företaget som vanligtvis inte erbjuds till andra icke-stamkunder. Att 

kunden är lojal till företaget leder till att positiva rykten sprids (Heskett 2002, Jones och 

Sasser 1995) och att positivitet sprids från en kund till en annan har ett stort värde för 

företaget (Jones och Sasser 1995).  

 

Lojala kunder är en immateriell tillgång som tillsätter värde i balansräkningen (Payne 2005, 

9). Dessutom är de mindre kostsamma än nya kunder som ännu inte skapat en relation med 

företaget (Heskett 2002). Kundlojalitet är ett direkt resultat av kundnöjdhet, och kundnöjdhet 

i sin tur är ett primärt resultat av bra service från företaget till kunderna (Heskett och Sasser 

1997). Det innebär att de anställda är en viktig del av kundnöjdheten och kundlojaliteten. 

Enligt Payne (2005) leder nöjda anställda till nöjda kunder på grund av att om anställda i ett 

företag är nöjda med sitt arbete kommer de att vilja göra ett bra jobb ifrån sig. 
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Kundlojalitet finns i varierande nivåer (Jain et al 2007, Heskett 2002) och det existerar många 

utvecklade tekniker och hjälpmedel för att identifiera de olika nivåerna av kundlojalitet. 

Därmed finns det en möjlighet att bygga upp denna lojalitet efter att den har identifierats 

(Heskett 2002). Lojaliteten kan byggas upp i form av rabatter, riktade erbjudanden, 

förhandsinformation till kunder, bonus på köp men även genom att minnas namn, ge ett 

varmt välkommande och visa vänlig attityd mot kunder. Detta leder till att företag blir mer 

känslomässigt involverade med sina kunder och är vad Jain et al (2007) benämner som 

”personal touch” och ”touching the heart”, vilket har en viktig verkan på CRM.  

 

Kundlojalitet och kundnöjdhet kan mätas genom att observera den feedback och respons som 

företagen får via till exempel enkäter (Payne 2005, 114). Genom att granska denna 

information kan företag bedöma vad som är bra samt vad som är mindre bra gällande till 

exempel service från anställda samt kvalitet på varor och tjänster. Därefter kan 

lojaliteten/nöjdheten förbättras baserat på informationen som har samlats in. 

2.2 Att mäta lönsamhet av CRM 

Svårigheterna att mäta avkastningen av CRM har lett till att företag skämtsamt benämner 

förkortningen ”CRM” för ”Can‟t Really Measure” och ”Can‟t Recover Money” (Simms 

2003). Identifikation av lämpliga mått är en utmaning för företag som försöker värdera och 

förbättra sina CRM prestationer. Det största problemet är att bestämma vilka som är de 

viktiga måtten relaterat till en specifik CRM-aktivitet samt att veta hur företag ska hantera 

dessa mått effektivt (Payne 2005, 300).  

 

Ett antal studier har visat att tillämpning av CRM ökar ett företags resultat medan andra har 

visat sig skeptiska gällande framgången av CRM i att utveckla/ta kundandelar. Denna 

avvikelse beror på att de mått som vanligtvis används av företag för att mäta och övervaka 

resultat av CRM inte är vidare välutvecklade. Måtten som används inkluderar kundnöjdhet, 

kundlojalitet, inköps/förvärvskostnader, ”retention rate” och andra indikatorer. Vidare är det 

möjligt att dessa mått kan påverkas av andra affärsprocesser än CRM (Chen et al 1997).  

 

Under åren har det utvecklats ett flertal metoder för att utvärdera effektiviteten av CRM, 

alltifrån balanserade styrkort, till CMAT (Customer Management Assessment Tool) och 

CRME (CRM Effectiveness) (Chen och Yen 2009). 
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2.2.1 Finansiella och Icke-finansiella mått 

Att mäta lönsamhet av CRM är nödvändigt för att styra ett företag effektivt vilket även leder 

till större förståelse av kundbeteenden (Jain et al 2007). Mätningarna används främst vid 

beslutstagande (Shafia et al 2011), att förutsäga framtida tillstånd samt att förbättra aktuella 

aktiviteter och taktiker i CRM-arbetet (Jain et al 2007). 

I teorin har det framkommit flera olika föreslagna system för mätning av lönsamheten av 

CRM (Jain et al 2007, Shafia et al 2011). Traditionella finansiella mått som till exempel 

försäljningsvolym, ROI och marknadsvärde används ofta (Jain et al 2007, Kim och Kim 

2009) och många företag förlitar sig endast på dessa typer av mått (Shafia et al 2011). I vissa 

fall kan dessa mått ge falska intryck av en bra lönsamhet när det i verkliga fallet inte existerar 

en hälsosam relation mellan kund och företag (Jain et al 2007).  

Traditionella finansiella mått har vissa nackdelar som till exempel svårigheter att förmedla 

strategier samt prioritera effektivt inom ett företag (Shafia et al 2011). Att endast utnyttja 

finansiella mått är ett begränsat sätt att mäta lönsamheten av CRM som leder till att företag 

ofta misslyckas med att få en inblick på företagets prestation i helhet (Jain et al 2007) samt 

till kortsiktighet och svårighet att förändras som företag (Shafia et al 2011). 

Finansiella mått är och kommer att fortsätta vara relevanta i framtiden men allt fler företag 

börjar använda sig utav icke-finansiella mått. Dessa mått ger inte finansiella värden men de 

påverkar företagets lönsamhet (Jain et al 2007) och ger företagsledare en djupare förståelse 

av CRM (Kim och Kim 2009). Det har rapporterats att de företag som börjat mäta sin 

lönsamhet med icke-finansiella mått i samband med finansiella mått fick en högre avkastning 

över en fem-års-period i jämförelse med företag som inte utnyttjade icke-finansiella mått 

(Jain et al 2007). Finansiella samt icke-finansiella mått hjälper ledningen och anställda att 

rikta sig mot företagets vision. Både dessa mått bör vara balanserade inom en organisation 

(Sharia et al 2011). 

2.2.2 Balanserat styrkort  

Balanserade styrkort är ett system för mätning som innehåller en kombination av både 

finansiella och icke-finansiella mått (Shafia et al 2011). Här ingår fyra olika perspektiv vid 

mätning av lönsamhet: (1) kundperspektivet som sätter fokus på hur kunden ser på företaget, 

(2) det interna perspektivet som identifierar vad företaget bör utmärka sig på, (3) innovation- 
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och utbildningsperspektivet som handlar om hur företaget kan förbättra och skapa värde och 

slutligen (4) det finansiella perspektivet som tar hänsyn till hur aktieägarna ser på företaget 

(Kaplan och Norton 1992). 

 

Balanserade styrkort har blivit en viktig del av många företags mätningar av CRM-

lönsamhet. Samtidigt fungerar denna modell inte för alla organisationer. Kaplan och Norton 

har själva nämnt att vissa företag behöver skapa egna balanserade styrkort anpassat efter 

bransch och prioriteringar (Payne 2005, 305). 

2.2.2.1 Net Promoter Score (NPS) 

Net Promoter Score (NPS) är ett icke-finansiellt mått som beräknar kundlojalitet genom 

enkäter. NPS grundas endast på en fråga: ”Hur stor är sannolikheten att du kommer att 

rekommendera vårt företag till en vän eller kollega?” Kunder får ange svar mellan 0-10 där 9-

10 anses vara de mest lojala kunderna som stannar kvar i företaget samt rekommenderar 

företaget till andra, 7-8 anses vara nöjda kunder som dock kan påverkas av konkurrerande 

företag och 0-6 anses vara kunder som inte är nöjda och kan sprida dåliga rykten om företaget 

(Grisaffe 2007). Många företag använder NPS som mått i samband med deras CRM-strategi 

främst för att detta mått är enkelt att beräkna (Techtarget.com).  

NPS (%) = antal lojala kunder (%) – antal icke-nöjda kunder (%) 

2.2.2.2 Brand-Building 

Kellen (2002) anser att måtten ett företag använder för att mäta CRM beror på vem det är 

som mäter och vilka aktiviteter som mäts. Ett av de vanliga icke-finansiella CRM måtten 

enligt både erfarenhet och litteratur är Brand-Building där målet är att öka 

varumärkeskapitalet. Brand-Building kan brytas ner i fyra komponenter: 

1. ”Brand Loyalty” är ett mått på vilken tillgivenhet kunden har till varumärket, det vill 

säga ”Hur troligt är det att kunden skulle byta märke?”. 

2. ”Brand Awareness” vilket innebär förmågan att en potentiell kund känner igen ett 

varumärke som tillhör en specifik produktkategori. Till exempel, Yes = Diskmedel. 

3. ”Perceived Quality” innebär kundens uppfattning av den övergripande kvaliteten av 

en produkt eller tjänst med hänsyn till dess planerade användningsområde. 
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4. ”Brand Associations” innebär allting som för kunden är förknippat med ett 

varumärke. Associationerna kan vara till en kändis, person, livsstil, geografisk area 

med mera (Ibid). 

2.2.2.3 Varumärkestracking  

Varumärkestracking är en metod att kontinuerligt mäta utvecklingen av ett varumärke inom 

ett par nyckelvariabler, som ”Ad awareness”, vilket märke som kunden föredrar samt vad 

kunden använder. Dessa nyckelvariabler skiljer sig beroende på märken eftersom de betonar 

olika aspekter och tilltalar olika kunder. Genom att regelbundet följa sin ”tracking” är det 

möjligt att se hur dåligt eller hur bra ett företag presterar jämfört med tidigare perioder.  

Ett par variabler som kan mätas är ”awareness”, ”usage”, ”brand attitudes and perceptions” 

och ”purchase intent” (Marketresearchworld). 

 

Genom att kontinuerligt samla in (kvalitativ) information som tillåter kontroll för ovanliga 

marknadsföringsaktiviteter är det möjligt att ge en representativ bild över hur varumärket 

uppfattas av konsumenter och i jämförelse med konkurrenter (Mora 2010). Största fördelen 

med varumärkestracking är att det är möjligt att se utvecklingen av varumärket inom den 

verksamma branschen.  

2.2.2.4 E-Metrics 

E-Metrics avser de mått som används för att mäta en hemsidas effektivitet och framgång. Det 

kan vara antalet besökare, antalet sidvisningar, antalet användare och Click-Through Rates 

etcetera. (Cutler och Sterne 2010). ”Webservrar” och ”E-businessystem” samlar sådan 

detaljerad information automatiskt genom att registrera och lagra information om varje klick 

vid varje ögonblick. Med denna information är det möjligt att ”måla” en detaljerad bild av 

prospekt (potentiella kunder) och kunder samt övergången från prospekt till kund. Följer man 

prospekt genom hela ”Customer Life Cycle” kan viktig information tas fram som till exempel 

vilken sorts reklam som är mest effektiv, vilka typer av prospekt som är mer sannolika att 

köpa och vilka kunder kommer vara mest lönsamma över tid (Ibid). 

Att mäta sådant är av större vikt för företag som använder E-handel och därför mer gynnsamt 

för dem att arbeta med. Trots att tillgängligheten av sådan data i många fall är väldigt bra är 

det relativt få företag som använder sig av E-Metrics för att mäta och utvärdera sina E-CRM 

(Electronic CRM) aktiviteter (Payne 2005). 
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2.2.2.5 Click-Through Rates (CTR) 

CTR (Klickfrekvens) är ett viktigt mått för att mäta effektiviteten av CRM (Band och 

Petouhoff 2010) och används vanligtvis vid e-mail kampanjer och reklambanners på 

webbsidor (Buttle 2002). CTR definieras som andelen av individer som klickar på en viss 

länk eller reklam som de utsätts för. Det visar hur framgångsrik reklamen har varit där ju 

högre andel klick desto bättre. 

2.2.2.6 RFM - modell 

RFM står för ”Recency”, ”Frequency” och ”Monetary Value” och är ett hjälpmedel inom 

marknadsföring för att identifiera ett företags ”bästa” kunder genom att mäta tre variabler hos 

kunderna. ”Recency” är ett mått som ska beräkna hur nyligen en kund har köpt en produkt 

hos företaget, ”Frequency” innebär hur ofta en kund har handlat hos företaget och ”Monetary 

Value” innebär hur mycket kapital kunden har spenderat på företaget genom köp av 

produkter. Den ”bästa” kunden anses vara den som har erhållit flest poäng på alla tre faktorer 

(Investopedia.com). Modellen är beteendebaserad vars användningsområde är att analysera 

kundens beteende för att sedan göra prognoser baserat på beteendedata.  

 

Bland de tre måtten i RFM anses ”Recency” vara det mest viktiga. Forskning har dock funnit 

att vikten av RFM-värden tenderar att vara företagsspecfika och utgår från produktslag. 

Medan tidigare köp kan ge en prognos för framtida köp kan företag även identifiera vilka 

kunder som är ”värda” att kontakta baserat på tidigare köpbeteenden. RFM kan användas för 

att segmentera kunder, beräkna ”Customer Value” och ”Customer Lifetime Value”.  

2.2.2.7 Customer Lifetime Value (CLV) 

Ibland är det oklart hur lång tid en kund har varit associerad med ett företag eftersom det inte 

finns något utgångsdatum uttryckt av kunden. I sådana situationer är det viktigt att kunna 

förutse kundens livslängd genom att observera köpmönster och andra faktorer. Att veta hur 

länge kunden fortsätter att vara en kund är en viktig faktor i beräkningen av det finansiella 

måttet Customer Lifetime Value (CLV).  

CLV likt CRM har flera definitioner (Payne 2005,150) och har studerats under olika namn 

som till exempel LTV (user Lifetime Value) och ”Customer Equity” men skillnaderna i 

själva definitionerna har varit små. Generellt brukar CLV definieras som nuvärdet av alla 

flöden av framtida vinster under kundens livstid hos företaget (Payne 2005, 151). Nuvärdet är 

det diskonterade värdet av framtida kassaflöden. 
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Kundrelationer kan anses som ett investeringsbeslut hos vissa företag vilket innebär att i 

dessa fall betraktas kunderna som en producent av kassaflöden (intäktsflöden). 

Kundrelationer genererar även kostnader, därför är det viktigt att ta hänsyn till alla intäkter 

och kostnader av ett specifikt kundförhållande vid beräkningen av CLV.  

Uppskattning av intäkter och kostnader i ett kundförhållande kan vara en svår uppgift på 

grund av ett antal anledningar, däribland att intäkter och kostnader varierar över tid, 

kassaflöden uppstår vid olika tidpunkter och till olika risknivåer samt att traditionell 

bokföring inte möjliggör hänvisning av kostnader till specifika kundförhållanden (Sohrabi 

och Khanlari 2007). 

CLV anses vara ett av de viktigaste måtten inom CRM eftersom med hjälp av resultatet som 

förekommer från en CLV beräkning kan marknadsföringen fokuseras på de kunderna med 

högsta förväntade värde (Verhoef och Langerak 2002). 

2.2.2.8 Return on Investment (ROI) 

ROI är en relativt enkel beräkning men i samband med CRM blir det betydligt svårare att 

beräkna: 

Vinst/Investering * 100 = ROI(%)  

ROI mäter hur stor vinsten/förlusten i en investering är i förhållande till investeringens 

storlek. En positiv ROI visar att avkastningen överstiger kostnaden och en negativ ROI visar 

att kostnaderna överstiger avkastningen. Vinst i formeln ovan innebär den extra vinsten från 

investeringen minus den extra kostnaden som förekommer från investeringen. Investering i 
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formeln innebär den kapitalinsats som lagts ner på CRM, det vill säga de kostnader som i 

framtiden förväntas leda till avkastning. 

Samtidigt som fler börjar använda sig av CRM är det fortfarande en mindre andel som tar 

fram en beräkning av sin ROI av CRM med motivationen att det är för svårt. Detta trots att 

stora CRM-system kan kosta flera miljoner över en femårsperiod. Forskning utförd av 

Gartner Group på 250 företag visade att endast 17 % svarade att de beräknade ROI och att 

deras beslut grundades på noggrann efterforskning. Resultatet blir att företag ofta tappar 

motivationen att använda sig av CRM eftersom de inte vet om de får valuta för pengarna eller 

inte (IOMA 2005). 

Inom den traditionella ROI formeln är avkastning lika med vinst. Det är svårt att veta vad en 

avkastning uppgår till i CRM eftersom det kan existera andra faktorer utanför CRM som kan 

ha en stor inverkan på försäljning av varor/tjänster. Dessa andra faktorer kan till exempel 

vara företagets varumärke samt företagets tidigare rykte. Det existerar fyra faktorer som 

företag bör tänka på vid en uppskattning på ROI av CRM. Det första är att definiera 

gränserna till CRM inom företaget, det andra är att bestämma vad som utgör en CRM-

investering, det tredje är bestämma vad som utgör en avkastning på investeringen och det 

fjärde är att bestämma tidsramen för dessa tidigare nämnda faktorer (Ang and Buttle 2002). 

2.2.2.9 Försäljningstillväxt 

Försäljningstillväxt är ett enkelt finansiellt mått som mäter förändringen i försäljningsvolym 

mellan två perioder. Det kan vara försäljningen av ett visst märke, produkt eller den totala 

försäljningen i ett visst företag. Försäljningstillväxten mäts i procent och fungerar som en 

indikator på hur försäljningen utvecklats och agerar därmed som en signal för ledningen. 

Genom att ett företag jämför sin försäljning med konkurrenters kan de få ett relativt mått på 

hur det går för företaget. En positiv försäljningstillväxt behöver inte nödvändigtvis vara bra, 

det är möjligt att den är lägre i relation till resten av marknaden vilket kan vara något som 

ledningen bör uppmärksamma. Även om försäljningstillväxten ger oss betydelsefull 

information berättar det inte något om individuella kunder och därmed behövs mer data för 

att kunna tillämpa CRM på kundnivå (Payne och Frow 2013). 

2.2.2.10 K/I (Kostnad genom intäkt)  

Genom att dela kostnaden på intäkten fås fram hur stora kostnaderna är i relation till 

intäkterna. Inom marknadsföring och CRM brukar det användas för att mäta lönsamheten och 
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effektiviteten av en given kampanj eller kanal. K/I-talet kommer visa den totala procenten av 

intäkterna som täcks av marknadsföringskostnaderna. Ju högre procentantal desto bättre 

(Channeladvisor). 

2.2.3 CRM-styrkort 

Att det existerar många olika metoder att mäta lönsamhet av CRM är något som har 

uppmärksammats av bland annat Greenburg (2004) och Kim och Kim (2007). Kim och Kim  

(2007) skapade ett CRM-styrkort som ett underlag för att utvärdera CRM i en organisation. 

Deras styrkort utgår fyra perspektiv (1) Företagsprestation (Organizational Performance), (2)  

kund, (3) process och (4) infrastruktur. 

 

 

 

I denna undersökning kommer CRM-styrkortet att användas som det primära analysverktyget 

på grund av att det är den mest omfattande teoretiska modell som författarna har funnit. I 

denna studie fokuseras det på de tre första perspektiven, företagsprestation (Organizational 

Tabell 1 CRM-styrkort (CRM-Scorecard) 

Källa: Kim och Kim (2009) 
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performance), kund och process, som även är de tre viktigaste perspektiven med fallande 

ordning enligt CRM-experter. Det är värt att notera att perspektivet infrastruktur är vad som 

lägger grunden för resterande synsätt då perspektiven påverkar varandra nerifrån upp (se 

Tabell 1). (Kim och Kim 2007). 

2.2.3.1 Företagsprestation (Organizational Performance) 

Måtten för företagsprestation borde vara en bra indikator på om ett företags CRM bidrar till 

ett slutresultat. Därför är det viktigt att mäta de direkt ekonomiska effekterna av CRM-arbetet 

på ett företags lönsamhet samt det totala värdet av företaget. CRM har, likt många andra 

företagsstrategier, ett mål att maximera aktieägarvärde i slutändan (Payne 2005, Kim 2009). 

Aktiepris är ett bra index för vinstdrivande företags aktieägarvärde/totala värde men eftersom 

alla företag inte är listade på en börs är det långt ifrån användbart för alla företag.  

 

Lönsamhet är den enskilt viktigaste och andra faktorn för aktieägarvärdet och därför borde ett 

lönsamhetsindex återspegla ett företags tillväxt på ett tydligt sätt. Empiriska studier har visat 

att rörelseresultatet uttryckt i procent är en av de mest lämpliga indexen för att utvärdera 

lönsamhet. 

 

Den tredje faktorn i företagsprestationen är kundkapital (Customer Equity), som Rust et al 

(2004) definierar som totala summan av diskonterade CLV på företagets totala befintliga 

samt potentiella kunder. Beräkningen sker på grunden av faktorer som påverkar kundkapital 

som upplevt värde, varumärkeskapital och kundrelationen med företaget. Eftersom 

kundkapital är den viktigaste faktorn på det långsiktiga värdet av ett företag bör 

organisationen fokusera sina CRM-insatser på strategiska initiativ som kan öka 

kundkapitalet. För att mäta kundkapital är rekommendationen att använda CLV-modellen för 

att återspegla en kunds totala värde under relationens varaktighet men beroende på situation 

kan andra mått som nettovinst per kund accepteras. Kim och Kim (2009) poängterar att det 

kommer att bli viktigt att ta hänsyn till fler faktorer än endast kundens direkta ekonomiska 

bidrag till företaget. Med detta syftar han på att till exempel kundrekommendationer och 

påverkan av entusiaster borde tas med i måttet för värdet som en kund bidrar med. 

2.2.3.2 Kundperspektivet 

Hur kunder ser på ett företag är möjligen den mest viktiga frågan för företagsledningen. 

Mycket har studerats kring kundvärde (Customer Value), vilket är den första faktorn i 

kundpespektivet på CRM-styrkortet, i syfte för att finna svar till vad som avgör ett köp (Kim 
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och Kim 2009). Kundvärde är även en faktor som enligt Payne (2005) utgör en viktig del av 

en lyckad CRM-implementering. Värde ur kundens perspektiv har definierats som 

”konsumentens övergripande bedömning av nyttan av en produkt baserat på uppfattningar 

om vad man erhåller gentemot vad man ger” (Zeithaml 1988). Andra vinklar i form av 

varumärkeskapital eller en ömsesidig relation är också viktigt för att hitta de faktorer som 

avgör kontinuerliga köp av kunder (Kim och Kim 2009). Rust et al (2004) har tagit fram ett 

teoretiskt ramverk för att beräkna kundvärde baserat på faktorerna uppfattat värde, 

varumärkeskapital och relationskapital.  

 

Den andra faktorn, kundnöjdhet (Customer Satisfaction), utgår från att kunden är nöjd när 

deras förväntningar om värdet av produkten eller tjänsten, varumärket och relation till 

företaget nås (Kim och Kim 2009). Enligt Payne (2005, 286) framstår nöjda kunder från 

nöjda anställda som är motiverade och vill stanna kvar hos företaget och göra sitt jobb. Nöjda 

kunder leder till kundlojalitet och ökad lojalitet av befintliga kunder innebär att fler kunder 

köper i framtiden (Payne 2005, 286) och därför har kundlojalitet en viktig verkan på 

organisationens vinst och tillväxt. Till skillnad från andra verktyg så kan utvärdering ur ett 

kundperspektiv inte grundas på objektiva mått från databaser utan måste grundas på 

perceptuella mått, ofta i form av kundundersökningar. Detta beror på att de objektiva måtten 

inte ger någon värdefull strategisk insikt. För att erhålla den bästa informationen vore det 

optimalt om man visste varje enskild persons identitet vid mätningar inom kundperspektivet, 

eftersom detta inte är möjligt i många fall rekommenderas det att företag åtminstone 

använder sig av kundsegment vid mätning (Kim och Kim 2009).  

 

Trots att användandet av kvantitativa mått för att utvärdera kundens upplevelser är begränsat 

så finns det ett antal som kan användas för att komplettera kundundersökningar. Några av 

dessa kvantitativa mått som tillexempel NPS, kundnöjdhet och varumärkeskännedom måste 

dock också erhållas via olika former av kundundersökningar (Kim och Kim 2009). 
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2.2.3.4 Tillämpning av CRM-styrkort 

Vid utnyttjandet av CRM-styrkortet rekommenderas det att företag genomgår en del förarbete 

för att säkerställa att CRM och styrkortet används på ett lämpligt sätt. Hänsyn till företagstyp 

är det första steget för att diagnostisera ett företags CRM. Genom att ta hänsyn till vilken 

industri eller bransch som företaget tillhör förekommer en chans att anpassa de 

utvärderingsfaktorer, mått och metoder som används vid prestationsmätningen av CRM (Kim 

och Kim 2009). Varje CRM-program skiljer sig från de andra och kan därför inte bedömas 

identiskt (Payne 2005, 286). CRM skiljer sig till exempel hos en bank där data kan erhållas 

på samtliga kunder jämfört med CRM hos ett företag inom tillverkning eller återförsäljning 

där oftast vissa delar av data endast kan erhållas. Likaså är det inte nödvändigt för ett företag 

att mäta sina CRM-prestationer om de anser att sitt CRM-system enbart är till för att hantera 

kundinformation eller som en stödfunktion till marknadsföringsanalyser (Kim 2011). 

 

Efter att ha övervägt företagstyp gäller det att besluta sig för vilka mått som ska användas.  

Välgörenhetsorganisationer och statliga verksamheter kan till exempel bortse från 

företagsprestatons-perspektivet och deras verktyg eftersom lönsamhet inte nödvändigtvis 

utgör prioriteringen för deras CRM-strategi. Det är dock önskvärt att involvera alla faktorer i 

CRM-styrkortet om möjligt (Ibid). 

 

 

Tabell 2 Framförda mått för kundupplevelser (Measures proposed for 

Customer Experience) 

Källa: Kim och Kim (2009) 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Forskningsstrategin för denna uppsats var att utföra en kvalitativ fallstudie hos svenska 

företag som har implementerat CRM i deras organisation. Fallstudien studerar ett få antal fall 

ur flera aspekter (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2014, 134). I undersökningen har totalt sju 

respondenter deltagit från sju olika företag inom sex olika branscher (Försäkring, Bank, 

Transport/Logistik, Persontrafik, Heminredning, Skor). Fallstudien involverar fler än ett 

företag eftersom det är ett behov för att kunna etablera huruvida observationerna är 

återkommande (Saunders et al 2012, 146). I resultatet, diskussionen och slutsatsen benämns 

de sju företagen som Företag 1, Företag 2,... Företag 7. 

 

Intresset med denna undersökning var att skapa en djupare förståelse (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2014, 135) av CRM genom att specifikt observera de främsta finansiella 

och icke-finansiella mått som används samt hur CRM definieras i urvalet av företag. En 

forskningsstrategi som utgår från fallstudier har förmågan att tillhandahålla svar till frågor 

som ”hur?”, ”varför?” och ”vad?” vilket är vad som ämnas i denna undersökning. ”Hur?” och 

”Vad?” är frågor som i många fall kan besvaras via enkäter men på grund av de många olika 

synsätt som existerar gällande CRM är det ett faktum att en utforskande undersökning som en 

fallstudie är lämpligast (Saunders et al 2012, 145-146). 

 

Sekundära källor i form av litteratur har används för att kunna framställa bakgrund och 

förståelse. I samband med att denna undersökning har en insamlad data i form av primära 

källor från urvalet av sju företag bidrar det till möjligheten att öka förmågan att göra en 

analytisk generalisering av resultaten (Saunders et al 2012, 147) samt öka studiens validitet. 

 

3.2 Subjektivt urval 
 

Då denna studie fokuserar på att mer djupgående undersöka företagens syn på CRM har 

författarna valt att använda sig av ett riktat urval. Detta är vanligt vid fallstudier eftersom 

undersökningen är menad att ge en fördjupad förståelse och kunskap (Saunders et al 2012, 

237). För att erhålla en stor spridning bland respondenterna har urvalet enbart begränsats till 
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företag som är aktiva på konsumentmarknaden samt att de definieras som större företag.  För 

att företag/koncerner ska definieras som större bör de uppfylla minst ett av följande krav 

enligt bolagsverket: 

 

- ”fler än 50 anställda i medeltal (50)” 

- ”mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning (25 miljoner kronor)” 

- ”mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning (50 miljoner kronor)”  

(Bolagsverket.se) 

 

Genom att granska årsredovisningarna av de kontaktade företagen genomgick en kontroll för 

att bekräfta att företagen är definierade som stora. Anledningen till att större företag anses 

vara lämpligast för denna undersökning beror främst på att större företag använder sig mer av 

CRM samt i högre grad jämfört med 50 procent av de företag som har tio anställda eller 

mindre (Buyerzone.com). Statistik visar även att 81 procent av svenska aktiebolag med minst 

fem aktiva säljare har CRM jämfört med 54 procent av svenska aktiebolag med minst en 

aktiv säljare (Branschstatistik.com). 

Urvalet har på grund av hög avvisningsgrad och tidsbegränsning blivit utformat som ett 

”Self-selection sample” (Saunders et al 2012, 235, 241) där de respondenter som ställt sig 

positiva till att intervjuas automatiskt blivit en del av urvalet. Svårigheterna med att få ett 

stort antal CRM-ansvariga att delta var en avgörande faktor vid storleken på urvalet. Enligt 

Saunders et al (2012, 241) ställer respondenter oftast upp på deltagandet ifall 

forskningsfrågan eller målet av studien berör deras känslor eller åsikter.   

Inom ”Self-selection sampling” finns det potentiella svagheter där författarna har en väldigt 

liten kontroll över de fall som studeras vilket inte nödvändigtvis ger ett representativt urval. 

Detta gör att resultaten inte kan generaliseras till en population. Det kan även finnas en ”bias” 

hos dem som väljer att delta. Ett exempel på detta är att de företag som ställt upp har en väl 

fungerande CRM. Undersökningen påverkas dock inte av detta då den inte ämnar att ta reda 

på varför CRM inte fungerar eller hur bra den fungerar (Saunders et al 2012, 241). 

  

Vid målinriktat urval finns det inga regler gällande hur stort urvalet ska vara. Många 

förespråkar en kontinuerlig insamling tills dess att datamättnad (data saturation) har uppnåtts 

(Saunders et al 2012, 233-234).  Efter fem intervjuer ansågs det att datamättnad har uppnåtts 

och för att säkerställa att det inte berodde på slumpen intervjuades ytterligare två företag. 
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De intervjuade har direkt koppling till respektive företags CRM-avdelning, fem utav de 

intervjuade är ansvariga för CRM (chefer) och två arbetar som CRM-analytiker. Genom att få 

information från både chefer och arbetare främjas en djupare förståelse. Urvalsprocessen 

fokuserade på respondenter som var delaktiga och väl insatta i respektive företags CRM-

arbete. 

 

Författarna ansåg att det var tillräckligt att intervjua en person från respektive företag 

eftersom frågorna leder till relativt djupgående svar (Intervjuguide, 8.1) av väl insatta 

personer som behöver analyseras. 

3.3 Intervjuprocessen 

Intervju är en meningsfull diskussion mellan två eller flera personer som kan hjälpa till att 

samla in relevant data inför en undersökning (Saunders et al 2012, 318). Intervjuer ansågs 

vara mest lämpade inför denna studie eftersom de möjliggör en fördjupad förståelse inom det 

studerade ämnet. Intervjuer är även en vanlig metod för insamling av data vid kvalitativ 

forskning (Saunders et al 2012, 321-323). 

 

I denna studie används den semistrukturerade intervjumetoden där samma typer av frågor 

ställs vid varje intervju. I denna metod kan det även förekomma förändringar i samband med 

intervjun där frågor kan tas bort eller läggas till. Eftersom författarna ville att de intervjuade 

skulle få chansen att reflektera över sina svar samt tala fritt ansågs denna intervjumetod vara 

mest lämplig i kombination med öppna frågor.  

 

Semistrukturerade intervjuer ger chansen att utforska svar som respondenten ger genom att be 

personen utveckla och förklara. Ord eller tankar som används på ett specifikt sätt av 

respondenten är möjliga att utforskas med följdfrågor vilket kan bidra till större relevans och 

djup till det insamlade materialet. Semistrukturerade intervjuer leder möjligtvis till 

diskussioner inom områden som tidigare inte funderats över men som kan vara av värde för 

undersökningen. I sådana fall kan tidigare frågor besvaras samt nya frågor skapas.  

 

Utgångspunkten var att få kontakt med stora företag i Sverige som implementerat CRM, 

gärna inom olika branscher. Kontakt med företagen skedde först och främst via telefon och e-

mail. Efter att en kontaktperson etablerats kommunicerade författarna vidare med företagen 



25 
 

genom flera personliga e-mail om undersökningen där det beskrevs mer ingående om vad 

studien undersöker samt vilka frågor som ska tas upp. Det är viktigt att forskare ger 

förklaringar till bland annat vilket syfte undersökningen har, vad den kommer att bidra med 

till respondenten samt resten av samhället och varför det är viktigt att besvara frågorna. Är 

detta välformulerat kan svarsfrekvensen öka (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2014, 103).  

 

De semistruktuerade intervjuerna skedde via telefon. Att genomföra telefonintervjuer är en 

kostnads- och tidsbesparing som även leder till ökad tid för bearbetning av de svar som har 

samlats. Är frågorna dock allt för komplicerade eller känsliga är det svårare att få utförliga 

svar från de intervjuade i jämförelse med en besöksintervju (Eriksson och Wiedersheim-Paul 

2014, 105). Med detta i åtanke fick de intervjuade ta del av frågorna innan intervjun. 

Frågorna skickades i förväg vid begäran vilket i detta fall var positivt eftersom svaren kan ha 

blivit mer utförliga och genomtänkta.  

 

En svaghet med telefonintervjuer är bortfallet av möjligheten att tolka kroppsspråk samt att 

tolka stämningen på en arbetsplats när intervjun genomförs (Eriksson och Wiedersheim-Paul 

2014, 139). Forskningsfrågan som denna uppsats ämnar att ta reda på är inte av sådan art att 

kroppsspråket eller arbetsmiljön spelar en väsentlig del för att erhålla komplett information 

från respondenterna. Detta eftersom den endast berör metodbeskrivningar och definitioner.  

  

De intervjuade blev tillfrågade om författarna fick spela in samtalet under förutsättningen att 

inspelningen endast skulle användas för att bearbeta materialet. Samtliga intervjuade 

godkände detta vilket minskade risken för borttappad information. Det existerar en viktig 

oskriven regel vid intervjuer, vilket är att samlad primärdata bör skrivas ner eller spelas in 

samma dag för att det inte skall försvinna eller glömmas bort. Författarna förde anteckningar 

under intervjuerna för att säkra informationen utifall att tekniken skulle fela (Saunders et al 

2012, 297). Anonymitet bland respondenterna minskar även problemet med ofullständiga och 

oärliga svar (Saunders et al 2012, 380). Vidare blev respondenterna informerade om att de 

skulle vara anonyma vilket minskar risken att intervjuerna påverkas negativt (Saunders et al. 

2012, 396). Det ställdes följdfrågor när det gavs tillfälle för att skapa en bättre förståelse för 

det givna svaret. Vissa frågor ställdes inte under samtliga intervjuer då respondenterna redan 

besvarat frågan tidigare under intervjun i samband med en annan fråga. 
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4. Resultat  
 

  

 

4.1 Relevans av lönsamhetsmätning 
 

De intervjuade företagen, med undantag av Företag 6, har en överensstämmande åsikt 

gällande vikten på mätning av lönsamhet av CRM där alla anser att det är väsentligt.  

 

Företag 1 anser att eftersom det existerar mycket kostnadsfokus hos dem är det viktigt att 

berättiga vad som görs samt vad de arbetar med. Företag 2 anser att allt som görs bör mätas i 

någon form av effekt. Företag 3 menar att det är extremt viktigt eftersom de har fått kunskap 

om effekterna av vad CRM kan göra. De uttrycker att CRM ger mycket mer 

uppföljningsstatistik på kunderna än att bara gissa sig fram på vem kunden är och detta 

skapar en helt annan verklighetsbild av lönsamheten när företaget har siffror på allt. Företag 4 

upplyser om ”att mäta lönsamheten av CRM är en förutsättning för att bli ett lönsamt 

företag”. De menar att CRM arbetet är en viktig del för att bli ett långsiktigt lönsamt företag 

genom att de utvecklar rätt produkter till kunderna. Företag 5 förklarar ”att mäta lönsamheten 

av CRM är nyckeln till framgång”. De anser att det inte endast handlar om att mäta 

lönsamheten utan att använda måtten till att förbättras samt utvecklas som företag. Företag 7 

upplyser om att mäta effekten av CRM är väldigt betydelsefullt främst för att de ska kunna 

prioritera den budget som de har och därefter kunna se vilken effekt de olika insatserna har 

gett. Företag 6 har däremot ingen åsikt beträffande vikten av att mäta lönsamheten av CRM 

Tabell 3 Sammanställning av resultat 
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eftersom de är ett företag som inte mäter lönsamheten. Företag 6 använder systemet främst 

för att registrera sina kundkontakter samt hålla koll på sina kunder. 

4.2 Finansiella mått 

Företag 1 hade inte ett påtagligt svar i fråga om de finansiella måtten och vilka som användes 

för att beräkna lönsamheten. ”Det finns många sätt att mäta lönsamhet av CRM men det är 

svårt att hålla det rent, det som mäts”. Det mest centrala finansiella måttet för Företag 1 är 

dock KI-talet och deras riktmärke är ett resultat som ligger under 0,5.”KI-talet är det 

ekonomiska värdet som har varit huvuddelen när det gäller den typen av kampanjer”. Med 

”den typen av kampanjer” syftar Företag 1 till direkt reklam. 

                    

Företag 2 mäter alltid ROI av CRM. “Det är enkelt att mäta ROI eftersom vi vet vem vi 

pratar med, vi har kännedom om våra kampanjer samt att vi vet responsen”. De menar att det 

handlar mycket om informationen som har samlats in i förväg. Andra finansiella mått som 

används av Företag 2 är CLV, Increament Spent (kundens ökning av sin spendering) samt 

Sales (total försäljning). 

 

För Företag 3 är det viktigaste finansiella måttet CLV. De beräknar även ROI som framförallt 

används för att mäta lönsamheten i marknadsföringen som görs. CLV är det mått som 

företaget hela tiden följer. Genom CLV kan Företag 3 även mäta skillnaden på en identifierad 

kund som är kundplusmedlem kontra en kund som inte är identifierad för att uppfatta hur 

mycket större värdet är att vara medlem. 

 

Företag 4 arbetar mycket med vilka intäkter de får in från kostnaderna och har därmed 

kännedom på den intäkten som kunden genererar .”Vi har full koll på insikt och intäkt per 

kund. Det är intäkterna vi använder för att titta på ett värde för kund över tid och detta gör vi 

för hela kundbasen”. De har identifierade samt icke-identifierade kunder. De icke-

identifierade kunderna går inte att sätta i relation till produkten som företaget säljer. De 

kunder som är identifierade leder till att företaget kan observera hur kundernas lönsamhet 

eller hur deras förbrukning av produkten förändrar sig med tiden och därigenom 

prognostisera genom att titta på kundernas CLV. Företag 4 observerar även lönsamma 

beteenden vilket kallas för ”scoring”. Oftast blir det samma kunder som ”topscoras” både på 

CLV och ”scoring” där företaget till exempel tittar på vilken typ av produkt kunden köper via 
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hemsidan. De observerar helt enkelt hur bokningsbeteendet ser ut per kund via hemsidan. 

Scoringen sker tillsammans med en RFM – modell. För företag 5 är de viktigaste måtten 

kostnad per order, värde per order samt premie per order. De beräknar hur många produkter 

de säljer i snitt per aktivitet.  

 

Företag 7 använder sig utav flera olika mått men det övergripande måttet som de tittar mest 

på är CLV. De använder sig även utav ROI som används på varje enskilt utskick som skickas 

till kunderna. Andra viktiga mått som följs upp är försäljningsvärde per medlem, bruttovinst 

per medlem och hur stor andel klubbköp som de har kontra övriga köp. 

4.3 Icke-finansiella mått 

Vid icke-finansiella mått mäter Företag 1 responsen från kunderna via deras officiella 

hemsida. Information och erbjudanden läggs upp och företaget ger till exempel kunden 

möjlighet att boka ett möte, köpa en produkt med mera. Kunden får även möjligheten att 

replikera genom att klicka på ”jag vill läsa mer” eller ”jag är inte intresserad” och därefter 

kan företaget klassificera responsen som positiv eller negativ. ”Responsen är viktig för att 

därefter kunna ha fortlöpande diskussioner om hur vi ska kunna följa upp”. De använder sig 

även utav CTR som fungerar bra när det handlar om kampanjer via öppna sidor som till 

exempel Facebook. ”CTR är det typiska nätmätandet för att erhålla information om hur 

många gånger kunden har klickat på en kampanj, öppnat upp och fyllt i ett dokument, köpt en 

produkt mm.”  

 

Företag 1 arbetar mycket med att vara en relationsbank vilket enligt dem själva inte är så 

enkelt att mäta. ”Det förekommer många olika synpunkter på vad som borde mätas samt inte 

mätas gällande CRM. I vissa fall kan data vara otillräcklig för att kunna beräkna ett 

ekonomiskt mått. Vi lever inte i en perfekt värld tyvärr. Det kanske låter enklare i teorin men 

så är det inte alltid i praktiken”. 

 

Företag 2 mäter Brand Awareness och granskar även feedback från nätet samt kundservice. 

“Vi har NPS, Net Promoter Score, vilket är ett annat värde som används för att visa hur väl 

kunden blir behandlad av kundservice och hur väl kunderna får hjälp. NPS är något som de 

flesta börjar använda, en standardiserad metod”. Sedan granskas även antal besök på 
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hemsidan, antal unika besök och andelen av besöken som leder till försäljning. ”Vi bryter ner 

alla steg för att därefter kunna bedöma hur bra vi är på att faktiskt få en besökare att agera”.  

 

Även Företag 3 använder sig utav kundtjänst för att samla in icke-finansiell data. De har 

ständiga avstämningar med kundtjänst för att se hur stor kundnöjdheten är. Sedan har de 

andra metoder där de skickar kundundersökningar via mail. Företag 3 samlar dock icke-

finansiell data främst via kundundersökningar där de frågar kunden själv. ”Då är vi så pass 

konkreta som vi bara kan. Det är även viktigt att kundundersökningen är uppbyggd på sådant 

sätt att det inte blir alltför jobbigt för kunden att besvara frågorna”. 

 

Företag 4 följer olika typer av mått på hur kunderna uppfattar det de levererar. De observerar 

även hur allmänhetens bild av företaget ser ut genom en ”varumärkestracking”. Där tittar de 

särskilt mycket på de delar av allmänheten som inte har använt deras produkt. Företag 7 gör 

sina kundundersökningar varje år där de tittar mest på hur nöjda kunderna är.  Sedan 

observerar de även ”hur många samtal” och ”vilka typer av samtal” som kommer in via 

kundservice när det berör deras kundklubb. Företag 5 ringer personligen till kunderna och 

frågar hur produkten fungerar för dem. 

4.4 Tillvägagångssätt vid beräkning av mått 

För att beräkna de finansiella måtten utnyttjar Företag 7 kunddatabasen som är kopplad till ett 

”businessintelligence” – system där all data som kommer från butiker och webben flödar in. 

Med detta inflöde av information kan företaget bygga en så kallad ”dashboard” för att följa 

nyckeltal och göra egna analyser beroende på vad det är de vill titta på. För att beräkna de 

icke-traditionella måtten använder sig Företag 7 och Företag 3 av det traditionella sättet, dvs. 

kundundersökningar. Företag 7 nämner att i kundundersökningarna kan det samlas 

information om till exempel hur villiga kunderna är att rekommendera företaget till andra 

människor och hur nöjda de är med kundklubben. Resterande företag, bortsett från företag 6, 

använder sig av kontrollgrupper för att få fram mått på resultatet av CRM-aktiviteter. 

4.5 Relevans av mått (finansiella/icke-finansiella) 

Företag 1, Företag 2 och företag 3 anser att de finansiella måtten är de viktigaste. Företag 1 

anser att kundnöjdhet är ett viktigt mått men samtidigt är det svårt att sammankoppla det med 

vad som görs i företaget gällande CRM. Varför företag vill ha nöjda kunder handlar till 
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grunden om vinst. Företag 1, Företag 2 och Företag 5 upplyser om att det i slutändan handlar 

om att tjäna pengar på nöjda kunder. Företag 1 menar att fokus på en relationsbank är 

långsiktiga kunder som äger mycket produkter hos företaget.  Företag 2 uttrycker att ”… det 

handlar om försäljningen, dvs. hur mycket aktiviteter mot befintliga kunder har genererat i 

försäljning samt hur stor del av den totala försäljningen står i CRM. Detta blir bankens 

överlevnad i slutändan”. Företag 5 säger att ” det huvudsakliga målet är ökad försäljning”. 

  

Företag 3, Företag 4 och Företag 7 anser att både finansiella samt icke-finansiella mått är 

precis lika viktiga.  Företag 3 menar att ”… någonstans i kombination av de finansiella och 

icke-finansiella mått gör sig så bra. Vi vill självklart ha uppföljningsanalysen som är gjord 

på de finansiella måtten men samtidigt är det väldigt enkelt att man stirrar sig blind på 

siffror. Därför är det även viktigt att få in de mjuka värdena där man frågar kunden direkt”.  

Företag 4 har samma åsikt och menar att det existerar en relation mellan de finansiella och 

icke-finansiella måtten. Kundnöjdhet, kundlojalitet och servicenivå är exempel på typer av 

icke-finansiella mått som påverkar hur bra finansiella mått ett företag får. ”Vi kan inte uppnå 

höga och bra finansiella mätetal om vi inte har koll på kundnöjdhet och alla andra delar i 

tjänsteleveranserna. En kombination av finansiella samt icke-finansiella måtten skapar en 

balans”. Företag 4 använder sig även utav balanserade styrkort för hela verksamheten där de 

har sina finansiella mått och icke-finansiella mått i samma styrkort ”Det leder till att man 

inte blir enögd i sitt sätt att styra verksamheten”. Företag 7 tycker att det är lättare att mäta 

de finansiella måtten men att det är även viktigt att veta hur kunderna upplever företaget och 

därför anser de att båda typer av mått är lika viktiga. 

4.6 Företagens definition av CRM 

Företag 1 belyser om att CRM tidigare innebar försäljning för dem. ”CRM- delen har varit 

väldigt fokuserad på enstaka kampanjer samt på att sälja produkter”. Numera definierar de 

CRM som ett ”tillvägagångssätt att stötta kundrelationen. CRM är verkligen relationship”  

Företag 2 definierar CRM som ” ett uppdrag att bevara kunder långsiktigt genom att 

anskaffa lojala kunder där bortfallet är minsta möjliga.” Enligt Företag 3 innebär CRM ”… 

att identifiera de bästa kunderna och utveckla deras köpbeteende för att därefter skapa en 

stark relation till dem”. De upplyser om att vara relevant för kunden som företag är något 

som kan öka kundlojaliteten vilket ökar kundens livstidsintäkt, det vill säga CLV. Företag 4 

definierar CRM som ” processen att bygga en relation till kunden, ta hänsyn till det data som 
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vi får tillgängligt och att använda den för att skapa så bra kundupplevelser som möjligt i 

syfte till att bygga lojalitet mellan företag och kund eller att få kunden att vilja komma 

tillbaka till oss”. De upplyser även om att de har tre viktiga grundpelare i sitt arbete med 

CRM, insikt, relevans och långsiktighet. Företag 5 ser CRM som all form av end-to-end 

kommunikation. ”… både inbound, dvs. en person som ringer in och pratar med oss eller 

outbound, när vi ringer ut, skickar brev… ”. För Företag 6 handlar CRM om att följa upp 

kundrelationer samt följa upp organisationen. Slutligen definierar Företag 7 CRM som ett sätt 

att bygga upp en långvarig kundlojalitet. ”För oss är ju kundklubben ett sätt att samla 

information om våra medlemmar och då kan vi vara mera relevanta i våra erbjudanden till 

kunden. Vi hoppas att vi ska få mer nöjda kunder helt enkelt, att de ska bli mer lönsamma för 

oss och att de stannar kvar under en längre tid”. 
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5. Diskussion 

5.1 Huvudtyper av CRM 
SCB nämner att ett av tre företag i Sverige använder ett CRM-system i syfte till att samla in 

och lagra information. Bland urvalen av de intervjuade företagen är Företag 6 ett av dessa 

företag. Därmed framkommer det baserat på resultatet ingen information om relevans, 

mätning och användning av mått i Företag 6 CRM-arbete. Detta kan förklaras med den teori 

som Kim och Kim (2009) presenterade om att CRM som endast används som ett 

kundinformationsverktyg har inte samma behov för prestationsmätning som en mer 

integrerad CRM-lösning. 

 

Genom de teoretiska definitionerna av funktionell CRM/samarbetsvillig CRM, analytisk 

CRM och operationell CRM förekom det liknelser på hur de företagen (1-5,7) använde sig av 

CRM. Resultatet visar att huvudtypen funktionell CRM/samarbetsvillig CRM existerar inom 

samtliga intervjuade företag på grund av att dessa har direkt kontakt med sina kunder. Direkt 

kontakt som enligt Moedritscher och Mussnig (2005) och Buttle och Iriana (2007) bland 

annat benämner som face-to-face möten, internet, telefon och e-mail. Direkt kontakt är 

dessutom något som inträffar mellan företag och kund i samband med insamling av kvalitativ 

data (icke-finansiell information). 

 

Analytisk CRM existerar inom samtliga intervjuade företag. Denna del av CRM används 

efter att beräkningarna av de finansiella samt icke-finansiella måtten är sammanställda för att 

därefter kunna göra en analys på framtida marknadsföringar (Moedritscher och Mussnig 

2005), för att få förståelse av kundernas behov, beteenden och förväntningar (Kumar och 

Reinhartz 2012, 39). Företag 7 visade en starkare relation till analytisk CRM i jämförelse 

med de andra företagen. De använder sig utav en ”dashboard” i syfte att följa upp sina mått 

för att därefter göra en analys. Även hos Företag 4 och Företag 5, som är tjänsteföretag, anas 

en högre grad av analytisk CRM då det hos första fallet existerar en hög andel registrerade 

kunder och hos det senare fallet är samtliga kunder registrerade. Det tillåter en mer noggrann 

analys av kundernas behov och beteenden. 

 

Även Operationell CRM existerar inom samtliga intervjuade företag.  Denna del 

framkommer dock efter att direkt kontakt (funktionell CRM/ samarbetsvillig CRM) samt att 

beräkning och analys av mått har skett (analytisk CRM). Efter analysen av måtten är det 
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möjligt att förbättra effektiviteten av dag-till-dag aktiviteter som försäljning och 

marknadsföring (Buttle och Iriana 2007, Kumar och Reinhartz 2012, 39) eftersom företagen 

nu har resultat samt analyser som de kan följa upp. 

5.2 Finansiella och icke-finansiella mått 
 

Jain et al (2007) anser att användning av endast traditionella finansiella mått kan leda till 

falska intryck av en bra lönsamhet när det i verkliga fallet inte existerar en hälsosam relation 

mellan kund och företag. Företag 3 instämmer med detta eftersom de anser att det är enkelt 

att stirra sig blind på siffror i förutsättning att endast använda finansiella mått. Företag 4 och 

Företag 5 säger ”att mätning av lönsamheten av CRM är en förutsättning för ett bli ett 

lönsamt företag” respektive ”nyckeln till framgång” vilket kan kopplas till vad Payne (2005) 

kom fram till om att CRM lätt ses som ett verktyg som ska lösa alla marknadsföringsproblem. 

 

Jain et al (2007) menar även att finansiella mått är begränsat och ofta misslyckas med att ge 

företag en inblick på företagets prestation i helhet. På samma sätt menar Företag 4 att 

användning av både finansiella samt icke-finansiella mått leder till att företag inte blir enögda 

i sitt sätt att styra verksamheten. Företag 4 anser även att en kombination av finansiella och 

icke-finansiella mått skapar en balans vilket stämmer bra med Sharia et al (2011) som menar 

att både dessa mått bör vara balanserade inom en organisation.  

 

Balanserat Styrkort är en strategi som tar hänsyn till både finansiella och icke-finansiella 

mått. Det är säkerställt att Företag 4 utnyttjar denna strategi vid beräkning av lönsamhet hos 

företaget i helhet. Resterande företag använder sig dock även utav både finansiella och icke-

finansiella mått i sin beräkning av lönsamhet av CRM. Vissa företag var dock tydligare än 

andra gällande användning av måtten. 

 

Företag 1 till 5 och 7 är eniga om relevansen att mäta lönsamheten av CRM vilket stämmer 

med Jain et al (2007) som ser detta som en nödvändighet för att styra ett företag effektivt. 

Samtliga företag mäter och framställer icke-finansiell kvalitativ data genom respons samt 

feedback i form av kundundersökningar, face-to-face, samtal och e-mail. De mer definierade 

icke-finansiella måtten som Brand Awareness, CTR (E-metrics) och NPS är även mått som 

resulterar till icke-finansiell data genom typer av respons och feedback. Företag 2 upplyste 

om att de beräknade NPS. Företag 7 nämnde dock att vid kundundersökningarna samlas 
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bland annat information om hur villiga kunderna är att rekommendera företaget till andra 

människor vilket är en fråga som NPS bygger på. 

 

Enligt Simms (2003) är det svårt att beräkna lönsamheten av CRM och enligt Payne (2005, 

300) är det största problemet i en process att mäta sin lönsamhet av CRM att identifiera vilka 

som är de relevanta måtten för företaget. Då 6 av företagen mäter lönsamheten av CRM 

innebär det att de har lyckats ta fram mått för att mäta både input och output inom deras 

CRM-implementation. Den skepsis som Chen et al (1997) presenterat gällande framgången 

av CRM verkar inte delas av de undersökta företagen som mäter lönsamhet då samtliga 

menar att deras CRM existerar i syfte att öka vinsten. Företagen visade olika resultat och 

sammanställning av de olika mått som användes vid beräkning av deras lönsamhet. I studien 

beskrev respondenterna måtten som de använde, relevansen av beräkningarna samt vad som 

ansågs viktigast för dem gällande CRM. Resultatet visar inte ifall företagen har fått 

svårigheter vid beräkning av sin lönsamhet och visar även inte ifall företagen har lyckats 

identifiera de ”rätta” måtten (Buttle 2002, Payne 2005) anpassat till sin bransch eller om de 

faktiskt nått framgång av sin CRM-implementering. 

 

Den bakomliggande motivationen till varför CRM är viktigt att mäta utöver lönsamhet skiljer 

sig mellan företagen där Företag 4 lägger vikt vid produktutveckling, Företag 5 för att 

utvecklas som företag och Företag 7 som en del i företagets ekonomistyrning i formen av 

budgetunderlag.  Att det inte finns något klart avgränsad syn på användningsområdena för 

CRM kan bero på de många olika definitioner och synsätt som existerar gällande CRM 

(Buttle 2004, Payne 2005, m.fl.). 

 

Företag 1 har i fråga om de finansiella måtten vid lönsamhetsmätning en överensstämmande 

åsikt med den teorin från bland annat Simms (2003) beträffande svårigheterna att beräkna 

lönsamhet av CRM. Företag 1 anser att det inte finns en rak på sak metod som ger ett tydligt 

resultat vilket även är en anledning till varför det existerar många modeller i den allmänna 

teorin om CRM. Modeller som CRME, CMAT och CRM-styrkortet är endast vissa exempel 

som har utformats av undersökare i syfte till att underlätta lönsamhetsmätningen för företag. 

Företag 5 var inte lika tydliga med svaret om de mest relevanta måtten som de använde sig 

utav vid lönsamhetsberäkningen av CRM. 
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Företag 2 visar genom sina mått att användningen av analytisk CRM tillåter dem att beräkna 

relativt komplicerade mått som ROI och CLV med enkelhet vilket säger emot Gartner Group 

samt Payne (2005) som menar att ROI är svårt att beräkna. Faktorerna nämnda av Ang och 

Buttle (2002) som företag bör ta hänsyn till vid sin lönsamhetsberäkning verkar vara aktuella 

hos Företag 2. Detta genom att de har kunskap om den relevanta information som krävs samt 

att de har satt en begränsning till att beräkna ROI av sina utförda kampanjer. Det är även 

tydligt att baserat på det primära framställda data att CLV anses vara ett viktigt mått som 

används mycket i CRM arbetet hos företag i denna undersökning. Enligt Företag 3 och 

Företag 7 ansågs CLV vara det mest relevanta måttet i deras lönsamhetsberäkning och 

samtidigt använder Företag 2 och Företag 4 även sig av detta mått. 

5.3 Finansiella mått sett ur det teoretiska ramverket 

Alla företag bortsett från företag 6 som inte mäter sina insatser ur ett finansiellt perspektiv 

lägger stor vikt vid företagsprestationsperspektivet i CRM-styrkortet, speciellt kundkapital 

(Customer Equity) som är den enskilt viktigaste faktorn av det långsiktiga värdet på företaget 

(Kim och Kim 2009). Företag 1 och 5 mäter inte CLV, ett mått som rekommenderas att man 

ska använda för att beräkna värdet på kundrelationer men Företag 5 har möjlighet att mäta 

vinst per kund vilket enligt teorin kan fungera beroende på situationen (Kim och Kim 2009). 

 

Ur ett processperspektiv fokuserar företagen på de diagnostiska faktorerna kundförvärv 

(Customer Acqusition) och kundutvidgning (Customer Expansion) och inte så mycket på 

bevarandet av kunder (Customer Retention).  

 

Att inget av företagen uttryckligen använder sig av aktieägarvärde (Shareholder Value) som 

Kim och Kim (2009) menar är det slutgiltiga målet kan bero på att 5 av de 7 undersökta 

företagen inte är börsnoterade, något som gör att aktiepriset inte kan användas som ett mått. 

 

5.4 Icke-finansiella mått sett ur det teoretiska ramverket 

Alla företag förutom Företag 1 och Företag 6 använder sig av ett kundperspektiv i sina icke-

finansiella mått. Kundperspektivet som utvärderingsverktyg kan enligt teorin inte grundas på 

mått från databaser, något som görs gällande hos de studerade företagen. Företag 6 har till 

och med gått så långt som att ringa individuella kunder för att säkerställa kundnöjdhet vilket 

är en i sammanhanget resurskrävande metod men kan även leda till en viktig verkan på CRM 
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genom det som Jain et al (2007) benämner ”personal touch”. Vidare innebär det att dem är 

medvetna om varje enskild persons identitet vilket kan hjälpa till att få viktig strategisk insikt 

för företaget (Kim och Kim 2009). 

 

Stor andel av måtten som används av företagen ur ett kundperspektiv är framtagna på en 

perceptuell grund, det vill säga, kundernas uppfattning om företaget. Företag 1 skiljer sig i 

denna punkt då de använder sig av objektiva mått ur ett processperspektiv istället. De 

uttrycker att data inte alltid är tillräckligt för att beräkna ett ekonomiskt mått vilket kan tolkas 

som ett de har en felaktig syn på icke-finansiella mått på CRM då syftet inte är att erhålla 

ekonomiska mått (Ibid). 

 

Företag 2 har implementerat NPS, en metod som tar hänsyn till Kim och Kims (2009) slutsats 

att det kommer att bli viktigare att mäta indirekta värden av kunder, såsom värdet av att 

kunden rekommenderar företaget till en vän. 

 

Några diagnostiska faktorer som sticker ut är Företag 2 respektive Företag 4 fokus på Brand 

Awareness respektive Brand Tracking. Till skillnad från många av de andra företagen har de 

lagt mest fokus på kundvärde istället för kundnöjdhet när det gäller mätandet av icke-

finansiella mått. Enligt Kellen (2002) är samtliga faktorer inom kundperspektivet en del av de 

som kallas Brand-Building vilket kan innebära att detta inte behöver betyda något beroende 

wpå hur företagen ser på CRM.  

 

Vidare är det endast Företag 4 som uttryckligen tillämpar sig av RFM i sina mätningar, detta 

utesluter inte att de andra företagen också mäter de variabler som ingår i RFM, bara att de 

inte utgår från den modellen. Eftersom RFM är ett användbart verktyg för att segmentera 

kunder och beräkna CLV som anses vara ett av de viktigaste måtten inom CRM (Kim och 

Kim 2007) är det inte orimligt. 

 

Som tidigare nämnt fokuserar företagen inte på Customer Retention som ett mått av CRM 

men eftersom teorin stipulerar att kundnöjdhet leder till kundlojalitet och sedermera att ökad 

lojalitet har en signifikant effekt på organisationens vinst och tillväxt (Payne 2005, Heskett 

och Sasser 1997). 
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Inget av företagen verkar lägga någon vikt av att mäta medarbetarnöjdhet, företagskultur, 

utbildningsprogram etcetera. Sådant som ingår i det infrastrukturella perspektivet och som 

Payne (2005) menar kan leda till mer nöjda och lojala kunder genom att de anställda vill göra 

ett bra jobb för att de själva känner lojalitet till företaget.  

5.5 Relevans av mått 

CRM-styrkortmodellen utgår från att de olika perspektiven påverkar varandra i ett kausalt 

förhållande, det vill säga, processperspektivet påverkar kundperspektivet och 

kundperspektivet påverkar företagsprestationsperspektivet. Detta ger ytterligare stöd för att 

en lyckad CRM-implementering och framförallt CRM-mätning borde ta hänsyn till icke-

finansiella utvärderingsfaktorer. 

 

Samtliga företag belyser att det i slutändan handlar om vinst för företaget, vilket borde vara 

en självklarhet med undantag för non-profit och statliga verksamheter som Kim (2009) 

påpekar. 

 

För alla företag förekommer ”relation” in i respektive företags definition av CRM. Även 

företag 6 talade om ”kundrelationer” i sin definition. Företag 5 nämnde inte ordet ”relation” 

men talade om end-to-end kommunikation vilket är någonting som påverkar relationen 

mellan kund och företag. Företag 2 och Företag 7 talade om bygga och anskaffa lojalitet 

mellan företag och kund. Skillnaden mellan teorins definition samt urvalets definition är 

synsättet på CRM som ett IT-system där samtliga intervjuade företag inte såg CRM som IT 

utan mer som en strategi. Detta resultat kan bero på andra faktorer som till exempel 

företagsrepresentanternas yrkesroll samt arbete av CRM. Företagsrepresentanterna arbetade 

som CRM-chefer samt som CRM-analytiker och hanterade mer den informationen som 

samlades via systemet och inte med själva IT-systemet. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

6. Slutsats 
I denna undersökning har redogjorts för de allmänna måtten som kan förekomma att 

användas vid lönsamhetsberäkning av CRM. Undersökningen beskriver de finansiella samt 

icke-finansiella måtten ur ett allmänt perspektiv samt ur ett CRM-styrkortsbaserat perspektiv. 

Vidare behandlas en hel del definitioner av CRM som existerar. Utgångspunkten för denna 

studie är att bedöma vilka mått som används vid beräkning av CRM för att därefter dra 

slutsatsen om hur företag i Sverige, inom olika branscher, definierar CRM samt ifall det 

existerar ett samband mellan de använda måtten och definitionerna för respektive företag. 

Syftet är att skapa ytterligare en synvinkel på definitionen av CRM med anledning att 

utveckla den redan existerande forskning för att därefter skapa en djupare förståelse till vad 

CRM innebär. Eftersom mycket teori tyder på att det förekommer flera varierade perspektiv 

och synvinklar på CRM kan denna studie vara ett medverkande hjälpmedel för att finna en 

mer enhällig definition. 

  

Företagen utgår i många fall från de perspektiv presenterade i CRM-styrkortsmodellen. Det 

fanns väldigt lite intresse av att mäta kundlojalitet och kundbevarande och enbart två företag 

mätte detta. Majoriteten av företagen i denna undersökning har därmed signifikanta 

avvikelser mellan deras definitioner av CRM och deras mätningar av CRM.      

 

Att mäta aktieägarvärdet var inte av något intresse för de intervjuade men det kan förklaras 

av att majoriteten inte är börsnoterade och således är det inget som är tillämpbart. Företaget 1 

som faktiskt är börsnoterat har valt att lägga fokus på faktorerna som styr processynsättet 

men att deras CRM i slutändan handlar om att erhålla högre vinst likt de andra företagen. Att 

de inte mäter de direkta ekonomiska effekterna av CRM på värdet av företaget och den 

relativt otydliga definitionen av CRM tyder på att de inte har fokuserat på ”rätt” mått.  

 

Det finns många likheter i hur företagen arbetar med sitt CRM men graden av CRM skiljer 

sig åt mellan de studerade företagen där Företag 4 sticker ut med störst andel diagnostiska 

faktorer till sitt förförfogande vid mätning av CRM. Deras definition återspeglar detta där de 

ser sitt CRM-system som en pågående process med tydlig fokus på kunden.  

 

Den anpassning som förespråkas beroende på bransch och/eller företag ter sig vara liten. 

Samtliga företag som mätte sina CRM-system fokuserade på kundnöjdhet och på traditionella 
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finansiella mått, det är inte fel i sak men vid prestationsmätning av CRM ska man anpassa 

sina mått till den egna verksamheten, något företagen i denna studie brister på. 

    

Studien fann att inget av företagen diskuterade de mått som rör anställda, belöningssystem, 

företagskultur etcetera. Det vill säga sådana som ingår i det infrastrukturella perspektivet och 

som kan påverka CRM i hög grad. Författarna har i denna studie utgått från de tre andra 

perspektiven företagsprestations-, kund- och processperspektivet men gjorde inga 

avgränsningar under intervjuerna att enbart undersöka dessa perspektiv. Det är fullt möjligt 

att faktorer såsom medarbetarnöjdhet, attityd hos ledningen och anställdas beteenden mäts 

hos företagen men anses inte vara av lika stor relevans som de andra synsätten. Detta tyder på 

att företagen har fel fokus vid utvärderingen av sina CRM-system då det finns ett kausalt 

samband mellan de olika synsätten där infrastruktur lägger grunden för de övriga synsätten. 

 

De i studien framkomna bevisen antyder att det inte existerar en enhällig definition av CRM 

samt att de undersökta företagens definitioner skiljer sig från varandra. Denna forskning har 

även visat att det existerar en stor variation i användning av de finansiella och icke-finansiella 

måtten bland de intervjuade. I teorin framförs även flera alternativ av möjliga mått.  Därför 

bör CRM anpassas samt definieras efter varje enskilt företag där hänsyn till bland annat 

bransch, företagets vision och mål tas. 

  

Det existerar dock ett självklart samband mellan respektive intervjuade företags definition 

samt mellan definitionerna i teorin vilket är att CRM innebär relationen med kunder. Denna 

studie fann att den mest viktiga aspekten av CRM är att det hjälper företagen att bygga 

relationer till sina kunder i syftet att öka vinsten. Företagen som var klarare i sin uppfattning 

om vad de ansåg var relevanta finansiella samt icke-finansiella mått i sin 

lönsamhetsberäkning hade även en tydligare uppfattning om vad CRM innebär för dem samt 

en tydligare definition. Baserat på resultatet är det dock svårt att fastställa ifall de 

identifierade finansiella och icke-finansiella måtten har en relation med respektive företags 

definition av CRM samt har påverkat hur företagen ser på CRM. 

  

Vidare fortsatt forskning inom detta område krävs för att fastställa en enhällig definition av 

CRM samt skapa en djupare förståelse. Ett antal tänkbara framtida studier med samma 

formgivning är något som skulle utveckla förståelsen för vad CRM innebär. Ett intressant 

förslag är en kvalitativ samt kvantitativ studie med större urval för att finna ifall det existerar 
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ett samband mellan företags användning av mått vid beräkning av lönsamhet samt företags 

definitioner av CRM. Ytterligare ett förslag är att framföra en mer djupgående fallstudie där 

undersökningen analyserar endast ett företag. I sådana fall finns det större möjligheter att få 

djupare information om processen till hur det undersökta företaget lyckats identifiera de mått 

som används vid deras lönsamhetsberäkning av CRM.  
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8. Bilaga 

8.1 Intervjuguide 

1.    Anser ni att det viktigt att mäta lönsamheten av CRM och varför?  

2.   Vilka finansiella mått använder ni er utav för att beräkna lönsamheten av CRM? 

Nämn de viktigaste! (T.ex. ROI) 

3.   Hur går ni tillväga för att beräkna de finansiella måtten? (Berätta kort vad ni behöver 

ta hänsyn till vid beräkningen och hur ni samlar in den relevanta informationen) 

4.   Vilka icke-finansiella mått använder ni er utav för att mäta lönsamheten av CRM? 

Nämn de viktigaste! (t.ex. kundlojalitet, förändring av kundtjänst mm) 

5.   Hur går ni tillväga för att beräkna de icke-finansiella måtten? 

6.   Vad är viktigast för er, finansiella eller icke-finansiella mått? 

7.   Vad innebär CRM för er?  

8.   När började ni använda er av ett CRM-system? 

9.   Hur lång tid tog det innan det började visa resultat? 


