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1 Inledning
Uppsatsens första kapitel syftar delvis till att ge läsaren en förståelse för
den bakgrund som legat till grund för vårt arbete. Utifrån bakgrunden
formuleras såväl problematisering som syfte, vilka tillsammans fungerar
som utgångspunkt för arbetet. För att läsaren ska få inblick i det företag
som varit utgångspunkt för vår empiriska studie innehåller kapitlet även en
beskrivning av detta.

1.1 Bakgrund

I dag talas det allt mer om kundfokusering. Många hävdar att det inte
längre räcker att erbjuda kvalitet på det man säljer (Peppers & Rogers,
1999). Numera har i princip alla företag samma möjlighet att utveckla
produkter och tjänster på ett likartat sätt vilket innebär nya
marknadsförutsättningar och konkurrenssituationer. Dessutom ökar utbudet
av leverantörer vilket får till följd att det blir nödvändigt för företagen att
utmärka sig på något annat sätt än bara genom att producera tjänster eller
produkter. Detta gör att det inte alltid är produkten eller tjänsten i sig som
blir det essentiella för producenterna utan att fokus allt mer läggs på
kunden samt dennes önskningar och behov.

Orsakerna till det ökade kundintresset kan vara flera. Det faktum att
marknaderna i västvärlden är mättade gör att konkurrensen mellan företag
ökar. Vidare bidrar internationaliseringen, globaliseringen och tillgången
till snabb information till denna utveckling. Det är också troligt att kunden,
genom allt större informationstillgång, får mer makt och möjlighet att vara
aktiv och påverka.

Att kunden är en viktig tillgång har många företag uppmärksammat. I en
studie från 1995 där 500 amerikanska företag undersöktes framkom det att
87 % av dessa hade begreppen ”kundrelationer” eller ”kundnöjdhet”
inskrivna i sina företags- och målbeskrivningar. Intressant var dock att bara
18 % av dessa implementerat idéerna i sin verksamhet (Anton, 1996).

Kundfokusering är inget nytt. Redan på 50-talet skrev Peter Drucker att ett
företags mål är att skapa nöjda kunder. Han menade att det i själva verket
var kunden som bestämde företagets verksamhet (Duboff & Carter, 1995).
Under årens lopp har företagens fokus varierat. Under 50-talet talades det
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framför allt om en massmarknad där kunderna sågs som en homogen
grupp. Det blev sedan allt vanligare att se kunderna som enskilda individer
med olika behov. Under en längre period var det en stor utmaning för
företag med stora kundgrupper att tillgodose de individuella behoven p g a
höga kostnader. Idag är det dock fullt möjligt, mycket tack vare
informationsteknologins utveckling (Peppers & Rogers, 1999).

Nu för tiden är ett vanligt förekommande begrepp CRM - customer
relationship management. CRM skapades just därför att kunder skiljer sig
åt när det gäller smak och köpbeteende. Om alla kunder varit lika hade
CRM knappast varit nödvändigt, utan massmarknadsföring och
masskommunikation hade fungerat utan problem (Hughes & McKim,
2000).

Den exakta innebörden av CRM varierar beroende på vem man frågar.
Martin von Arronet (Dagens reklamnyheter, 00-10-19) menar att begrepp
som business intelligence, demand chain network, one-to-one, customer
care och relationsmarknadsföring alla utgör delar av CRM. Oavsett vem
man frågar ligger dock tonvikten på kunden och dennes tillfredsställelse.

1.2 Problematisering

Eftersom innebörden av CRM varierar från person till person och ingen
allmängiltig definition cirkulerar är det svårt att sätta fingret på vad CRM
egentligen innebär i praktiken. Många företag säger sig använda CRM,
men vad som läggs i begreppet varierar. Då definitionen varierar kan det
vara intressant att se vad olika författare menar att CRM innebär samt
utifrån detta studera vilka inslag av CRM som kan finnas i ett företag.

C i CRM betyder kund, oavsett om det är en enskild konsument eller ett
kundföretag, och pekar på att det handlar om kundfokusering. Tidigare
kundfokuserade strategier, såsom t ex relationsmarknadsföring, tar in
begreppet kundtillfredsställelse som en viktig faktor. Frågan är hur CRM
påverkar kundtillfredsställelsen i ett företag.
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Utifrån ovanstående har vi kommit fram till följande frågeställningar:

•  Vad innebär CRM?
•  Vilka inslag av CRM kan urskiljas i ett företags verksamhet?
•  Hur kan CRM påverka kundtillfredsställelsen?

CRM förekommer i alla typer av företag, på konsumentmarknaden såväl
som i företag med andra företag som kunder, d v s Business-to-Business
(B-to-B). Vi har tidigare framför allt uppmärksammat kundfokusering på
konsumentmarknader, vilket gör att vi finner det intressant att studera vårt
problem med utgångspunkt i ett B-to-B företag. Vi har valt att undersöka
Telia Företag, ett stort teknikbaserat B-to-B företag (se vidare kapitel 1.4).
Det resultat vi får fram är därmed av intresse för andra stora teknikbaserade
företag, med företag som kunder, som intresserar sig för CRM.

Anledningen till att vi finner ämnet intressant att studera är att det hittills
inte har bedrivits mycket forskning inom området. En hel del forskning har
förekommit inom relationsmarknadsföring som är nära besläktat med
CRM. Däremot har vi inte funnit mycket forskningsmaterial om CRM.
Dessutom är CRM just nu något av en ”modefluga” som det skrivs och
talas mycket om i media och som många företag intresserar sig för.

1.3 Syfte

Syftet med vår uppsats är att skapa insikt i vilka inslag av CRM som kan
urskiljas i ett stort teknikbaserat B-to-B företag. Vidare vill vi bidra till en
ökad förståelse för hur CRM kan påverka kundtillfredsställelsen.

1.4 Fallföretag

Vi har valt att studera ett marknadsbolag inom Telia koncernen. Telia AB
är det ledande telekommunikationsbolaget i Sverige. Huvuddelen av
verksamheten finns i Norden och Baltikum. 1999 uppgick omsättningen till
52,1 miljarder kronor, varav 90 % kunde hänföras till Sverige. Som följd av
den avreglering och bolagsbildning, som ägde rum under början av 1990-
talet, är Telia idag uppdelat i diverse bolag och enheter. Verksamheten
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bedrivs i fem affärsområden: Privat, Företag, Mobil, Carrier & Nät samt
Enterprises. (Telias årsredovisning, 1999)

Vårt fallföretag ligger under affärsområde Företag som utvecklar och
integrerar tjänster och produkter för mindre, medelstora och stora företag
samt offentlig sektor. Tjänsterna innefattar bl a fast telefoni,
datakommunikation och Internetlösningar (Ibid).

Affärsområdet består av både produkt- och säljbolag (marknadsbolag).
Säljbolagen innefattar alla aktiviteter som inte på ett direkt sätt har med
produktutveckling att göra, exempelvis marknadsföringsaktiviteter och
marknadskommunikation. Man skiljer på tre olika säljbolag som
koncentrerar sig på olika målgrupper; Megacom (stora företag och
organisationer), Publicom (regering, kommunala aktörer etc) och Företag
(små- och medelstora företag) (Ibid). Det är det sistnämnda av dessa tre
som är vårt fallföretag.

Enligt Telias årsredovisning (1999) arbetar affärsområdet aktivt för att
utvecklas från att vara en produktorienterad till att bli en mer
kundorienterad organisation. Under år 2000 har resurser lagts på CRM t ex
genom kontaktcentra och intranät-sidor. Telia menar att CRM kommer att
förbättra servicen gentemot kunderna och att bolaget genom detta kommer
att få en viktig konkurrensfördel i tider då konkurrensen blir allt hårdare.

1.5 Disposition

Efter att inledningsvis ha presenterat bakgrunden till och syftet med
uppsatsen går vi i kapitel 2 över till att beskriva vår syn på vetenskap.
Kapitlet innehåller även en redogörelse för hur vi gick till väga i vår
empiriska undersökning.

Uppsatsens teoriavsnitt inleds i kapitel 3, där vi ger läsaren en inblick i vad
kundtillfredsställelse innebär samt vad som påverkar denna. Detta mynnar
ut i en modell som senare utgör ett verktyg för analysen i kapitel 7.
Teorigenomgången fortsätter i kapitel 4 där vi presenterar teorier om CRM.
Även detta kapitel avslutas med en modell som ligger till grund för
analysen. I kapitel fem avrundas referensramen genom att uppsatsens två
teoretiska avsnitt vävs samman.
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Kapitel 6 innehåller en redogörelse av det empiriskt insamlade materialet.
Detta analyseras i efterföljande kapitel m h a ovan nämnda teoriavsnitt. Det
sjunde kapitlet börjar med en analys av vilka inslag av CRM som finns hos
Telia och avslutas med en diskussion om hur CRM kan påverka
kundtillfredsställelsen i vårt fallföretag.

I det avslutande kapitlet presenterar vi de slutsatser vi dragit med tanke på
uppsatsens syfte samt redovisar några reflektioner som uppstått under
arbetets gång.

Figur 1.1: Uppsatsens disposition Källa: Egen.

Kap 1
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Kap 2
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Referens-
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2 Vetenskapssyn och metod
I första delen av detta kapitel presenteras vår syn på vetenskapen samt vårt
förhållningssätt till denna. Genom att redogöra för våra
ställningstaganden blir det lättare för läsaren att förstå våra val,
resonemang och tolkningar. I kapitlets andra del beskrivs den metod som
använts vid undersökningen. Syftet med att beskriva våra metodval är att
visa hur vi använder oss av och förhåller oss till ansatser och
tillvägagångssätt. Vi anser att dessa redogörelser underlättar för läsaren
att följa med i vår utredning samt bidrar till att öka uppsatsens
trovärdighet.

2.1 Vetenskapssyn

Vetenskap handlar i mångt och mycket om att generera ny kunskap till
offentligheten (Molander, 1993). Enligt Nationalencyklopedin (1995), kan
vetenskap bildas genom att ny kunskap kompletterar gammal så att denna
utvecklas. Vidare kan vetenskap skapas på så sätt att tidigare teorier
överges eller att data tolkas ur ett helt nytt perspektiv.

Nedan har vi för avsikt att ge läsaren en förståelse för den
vetenskapsteoretiska grund som vi utgår ifrån när vi intar rollen som
forskare. Vi anser det vara av stor vikt att tydligt och klart redogöra för
vilken verklighetssyn, människosyn och kunskapssyn vi har för att läsaren
ska kunna få en insikt i vilka fundamentala antaganden som ligger till
grund för vår studie. De nyss nämnda synerna brukar i
forskningssammanhang benämnas paradigm.

2.1.1 Paradigm

Alla har vi vårt sätt att se på verkligheten. När vi undersöker, förklarar och
försöker förstå verkligheten har vår verklighetsuppfattning en avgörande
betydelse eftersom de antaganden vi har om verkligheten fungerar som
vägledning. Vi anser att verkligheten är subjektivt konstruerad och består
av sociala system, i vilka människor interagerar. När vi säger att världen är
subjektivt konstruerad menar vi att handlingar, normer, värderingar etc har
mänskligt ursprung (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).
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Vår studie stämmer bra överens med det som Lundahl & Skärvad (1992)
kallar en aktörsorienterad sytemstudie. I vår undersökning har vi studerat
människor i ett socialt system vilket kan beskrivas som ett ”system i vilket
människor fungerar tillsammans” (Lundahl & Skärvad, 1992). Systemet i
vår undersökning utgörs av interaktionen mellan det undersökta företaget
och dess kunder.

Synen på verkligheten är starkt sammankopplad med en forskares
människosyn. Vi anser det vara viktigt att ta ställning vad gäller vår
människosyn eftersom vi som forskare är subjekt som iakttar och
interagerar med andra subjekt. I en situation där subjekt möter subjekt
påverkar man varandra mer eller mindre omedvetet vilket gör att
forskningen inte kan bli objektiv (Starrin & Svensson 1994). Vår
uppfattning är att ingen människa är den andra lik. I en kvalitativ forskning
är det en nödvändig förutsättning att inte se människor som identiska utan
som unika individer. Som följd av detta blir generaliseringar varken
möjliga eller intressanta då man gör en kvalitativ forskning (Ibid).

Även synen på kunskap är starkt länkad till såväl forskarens syn på
verkligheten som till människosynen. Eftersom vi anser att världen är
socialt konstruerad antar vi även att kunskap är subjektiv. Vi menar då att
varje individ bestämmer vad som är kunskap för honom eller henne. Av
ovanstående resonemang följer även att kunskap skapas av individer, d v s
att varje människa är aktiv i sitt eget meningsskapande (Löfberg &
Ohlsson, 1995).

2.1.2 Vårt vetenskapliga synsätt

I dag figurerar framför allt två vetenskapliga huvudinriktningar, nämligen
positivismen och hermeneutiken. Dessa står inte endast för två skilda
metodologiska angreppssätt utan representerar snarare helt motsatta
livsinställningar eller världsåskådningar (Andersson, 1982). Enligt Wigblad
(1994) finns det risk för att vetenskap som helt och fullt utgår från ett av
synsätten leder till en stereotyp kunskap eftersom de är förenklade och
onyanserade bilder av verkligheten. Vi vill dock hävda att vi i denna studie
har antagit ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken stämmer nämligen bra
överens med de fundamentala antaganden som vi tidigare gjort. Vi inleder
här med en kort redogörelse för de båda synsätten för att läsaren ska få en
sammanfattande bild av dem.
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� Positivisterna strävar efter positiv, d v s säker, kunskap och de hävdar
att ett påstående endast är sant om det stämmer överens med hur det är i
verkligheten. Ett av huvuddragen inom positivismen är att forskaren
måste vara objektiv, d v s att han inte ska låta sig påverkas av olika
värderingar (Wallén, 1996).

� Hermeneutikerna menar istället att tolkning är av största vikt.
Verkligheten kan bara förstås utifrån individens eller forskarens
tolkning eftersom verkligheten är subjektivt upplevd och inte objektivt
fastställd. Ett utmärkande drag för hermeneutiken är erkännandet av
”den hermeneutiska cirkeln”. Denna kan kortfattat beskrivas: ”ingen
förståelse utan förförståelse” och ”en förståelse av delen förutsätter en
förståelse av helheten” vilket representerar grundtankarna i
hermeneutiken (Molander, 1993).

Eftersom vi har ett hermeneutiskt synsätt vill vi nu gå in närmare på detta
och redogöra för vilka konsekvenser det får på vårt arbete. Inom
hermeneutiken anser man att forskaren, med inlevelse och engagemang,
bör tränga in i och deltaga i det fenomen som ska studeras. Personliga
erfarenheter är därför ofta nödvändiga förutsättningar för att uppnå
vetenskaplig kunskap (Lundahl & Skärvad, 1992).

Enligt hermeneutiken kan forskning om mänskliga och sociala förhållanden
bara leda fram till kunskap som är bunden i tid och rum vilket innebär
snabb kunskapsförslitning och begränsade möjligheter till generalisering
(Lundahl & Skärvad, 1992). Istället för generalisering söker man i
hermeneutiska studier en förståelse, en insikt, vilket ligger helt i linje med
vårt syfte (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).

Vårt arbete utförs i enlighet med den hermeneutiska spiralen (se figur 2.1).
Detta innebär att vi utifrån förförståelse av det som ska undersökas
formulerar problem och frågor med vars hjälp vi inleder en ”dialog” med
undersökningsmaterialet. Dialogen består i vårt fall av intervjuer samt
skrivet material från Telia. Utifrån dialogen tolkar vi, såväl omedvetet som
medvetet, vilket leder till ökad förståelse som i sin tur leder till nya frågor,
ny dialog etc. I den här uppsatsen studerar vi ett fenomen som vi ser som
socialt konstruerat vilket gör att vi anser det vara viktigt att vi försöker
hålla oss på ett tolkande och förstående plan.
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Figur 2.1: Hermeneutisk spiral. Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999.

2.1.3 Objektivitet och saklighet

Många författare är överens om att en utredningsrapport ska präglas av så
stor objektivitet som möjligt, men det har diskuterats i vilken mån detta är
genomförbart (se t ex Molander, 1993, Lundahl & Skärvad, 1992). Ordet
objektivitet kan ha många betydelser, men ofta handlar det om att skilja på
fakta och värderingar. Här finns det en grundläggande skillnad mellan
positivismen och hermeneutiken. En strikt åtskillnad mellan fakta och
värderingar är en utgångspunkt för positivisterna medan hermeneutikerna
menar att man inte kan skilja de båda begreppen åt. Man anser att känslor
kan förmedla kunskap som man inte kan nå genom förnuftet (Andersson,
1982).

Då vi som författare präglas av en hermeneutisk vetenskapssyn anser vi det
vara omöjligt och inte heller önskvärt att bedriva en helt opartisk forskning.
Vi bär med oss värderingar och uppfattningar från tidigare upplevelser,
vilket påverkar vår objektivitet. Detta hindrar oss dock inte från att vara
sakliga. Vi vill därmed påstå att vi ansluter oss till den uppfattning som
dominerar samhällsvetenskapen och som handlar om att fullständig
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objektivitet inte är möjlig är uppnå, men att största möjliga saklighet bör
eftersträvas. Att vara saklig innebär bl a att utredaren bör redovisa sina
antaganden och perspektiv öppet och tydligt (Lundahl & Skärvad, 1992).

Vi tror att det faktum att vi är två författare hjälper oss att vara sakliga
eftersom det ger oss möjlighet att diskutera intryck och uppfattningar vilket
kan leda till att subjektiviteten minskar. Att vi eftersträvar saklighet är dock
ingen garanti för att detta uppnås i alla avseenden. Eftersom vi båda
författare på ett sätt stöpts i samma form då vi gått samma utbildning och
umgås med samma människor ökas risken för att vi tolkar fenomen på
liknande sätt. Därmed finns en risk för att vi tror att vi tolkat rätt och
sakligt, bara för att vi tolkar ett fenomen identiskt.

2.2 Metod

För att utveckla vetenskaplig kunskap behövs vetenskapliga metoder. I
detta avsnitt beskriver vi vilka metoder vi använt oss av vid genomförandet
av vår studie. Denna beskrivning görs främst för att det ska bli lättare för
läsaren att följa med i vår utredning.

2.2.1 Metodansats

Enligt Starrin & Svensson (1994) finns det två typer av vetenskapliga
metoder; dels en allmän/formell typ, dels en icke formell, mer specifik
form. Den formella typen handlar om förklaringsmodeller, såsom induktion
och deduktion, eller förståelsemodeller, d v s abduktion. Den specifika
berör istället kvantitativ och kvalitativ metod.

I enlighet med hermeneutiken är meningen med den här uppsatsen att skapa
förståelse för ett fenomen. Under arbetets gång tolkar vi den successivt
inhämtade empirin m h a teori och därmed utvecklas och förfinas denna
kontinuerligt. Även teorin har under uppsatsens framväxt justerats. Vi
hävdar därför att vi har en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen skiljer
sig från den induktiva och deduktiva främst genom att den inbegriper
förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). Som hermeneutiker kan man mer
eller mindre likställa abduktion med den hermeneutiska spiralen (se figur
2.1) som vi tidigare redogjort för (Ibid). Med detta menas bl a att en
tolkning görs av fakta som man redan har en viss förförståelse för.
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2.2.2 Kvalitativa studier

Inom samhällsvetenskapen finns två huvudsakliga metoder för att samla in
och bearbeta information; den kvalitativa respektive kvantitativa metoden
(Holme & Solvang 1991). Kvantitativa undersökningar baseras, som
namnet indikerar, på data som kan kvantifieras. Kvalitativa
undersökningar, däremot, baserar sina slutsatser på icke kvantifierad data,
exempelvis attityder och värderingar. Enligt Lundahl & Skärvad (1992) ska
det dock poängteras att även kvalitativ data kan användas till kvantifiering.
Val av kvantitativ eller kvalitativ metod bör enligt Lekvall & Wahlbin
(1993), göras utifrån den undersökningsuppgift man har valt.

Med tanke på vårt vetenskapliga förhållningssätt och uppsatsens syfte
använder vi oss av en kvalitativ metod. Denna undersökningstyp har
primärt ett förstående syfte och kännetecknas av att utredaren befinner sig
nära den källa han inhämtar sin information ifrån. Vidare är tanken att man
som forskare ska få en djupare förståelse för det givna problemet genom att
sätta sig in i de undersökta enheternas situation och se världen utifrån deras
perspektiv (Holme & Solvang, 1991). Kvalitativa undersökningar kan ha
olika karaktär, varav en är fallstudien.

2.2.3 Fallstudieundersökning

Vi har i förestående uppsats valt att använda oss av en fallstudieliknande
ansats. Med en fallstudie menas en djupgående och omfattande
undersökning av ett eller flera fall (Lundahl & Skärvad, 1992). Genom
valet av fallstudie anser vi det vara möjligt att studera det valda fenomenet
på djupet, i syfte att kunna göra en djupgående och detaljerad beskrivning
och analys.

När undersökningen har en fallstudieansats är det inte intressant att dra
generella slutsatser om hur den studerade enheten förhåller sig till en
bakomliggande målpopulation, som vid t ex surveyundersökningar
(Lekvall & Wahlbin, 1993). Det kan nämligen vara svårt att veta om det
man studerat är vanligt förekommande eller om förutsättningarna kan
jämföras med andra fall. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) är det
viktigt att komma ihåg att det inte är nödvändigt att kunna jämföra med
andra fall eller att generalisera. Det finns ofta generell kunskap i form av
teorier och modeller som kan vara minst lika viktiga att jämföra med. Vad
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gäller vår undersökning är inte målet att dra några generella slutsatser utan
att studera ett företag på djupet för att få en förståelse för hur det fungerar i
ett specifikt fall. Även om vår ambition inte varit att dra några generella
slutsatser anser vi att vårt resultat kan vara av intresse för stora
teknikbaserade B-to-B-företag, liknande vårt fallföretag, som börjat
tillämpa CRM eller som funderar på att göra det.

2.2.4 Val av fallföretag

Som tidigare nämnts har vi valt att undersöka ett B-to-B företag, oavsett
branschtillhörighet. Vår ambition var att hitta ett företag där man börjat
inse vikten av CRM. Valet av Telia berodde dels på det faktum att bolaget
är det största på marknaden och därmed har en varierad och bred
kundstock, dels på att företaget i sin årsredovisning anger att de satsar hårt
på CRM. Eftersom vi tidigare studerat kundrelationer på ett annat bolag
inom Telia visste vi att kundernas uppfattning om företaget är mycket
varierande, vilket gjorde att just detta bolag kändes intressant att studera.
Det var genom kontakter från den tidigare genomförda studien som vi kom
i kontakt med marknadsbolaget Telia Företag.

2.2.5 Datainsamling

Under arbetet med uppsatsen har vi använt oss av såväl primär- som
sekundärdata. Sekundärdata, som består av befintlig information, har i vårt
fall utgjorts av böcker och artiklar samt Internetkällor. Materialet har legat
till grund för den referensram som varit underlag för insamlande och analys
av primärdata. Primärdata har insamlats i form av intervjuer med tre
personer på det valda företaget samt fyra av dess kunder. Intervjuernas
längd varierade mellan 45 minuter och en timme.

Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom vårt syfte är att skapa
förståelse för en visst fenomen. Vi anser att intervjuer är det mest lämpliga
då man vill få en djupare förståelse för något eftersom sådana tillåter
forskaren att gå mer in i detalj på vissa frågeställningar. I sin roll som
forskare har man då även möjligheten att deltaga och tolka såväl
kroppsspråk som muntligen uttryckta känslor och åsikter.
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Datainsamlingen inleddes med att två personer på Telia intervjuades; en
säljcoach och en affärsutvecklare. Dessa intervjuer var relativt
ostrukturerade i sin form eftersom vår förförståelse för hur
marknadsbolaget arbetar var knapp. Vi hade i förväg konstruerat en
frågemall (se bilaga 1) men större delen av intervjuerna fortlöpte på så sätt
att respondenten talade fritt.

Utifrån de två intervjuerna på Telia arbetade vi fram frågor som vi ställde
till ytterligare en säljare (se bilaga 2) och fyra kunder (se bilaga 3) eftersom
vi då hade fått ökad kunskap om företaget och dess sätt att arbeta. Dessa
intervjuer blev som följd mer strukturerade än de föregående och kan kallas
”semistandardiserade”. Detta innebär att man i förväg satt upp vissa frågor
som ska ställas till samtliga respondenter, men ordningen och följdfrågorna
kan variera från fall till fall (Lundahl & Skärvad, 1992). Nämnas bör även
att nya följdfrågor föddes efter varje intervju eftersom de intervjuer vi
genomförde hela tiden genererade ny kunskap och bidrog till nya
frågeställningar.

Vad gäller val av respondenter var vårt mål att intervjua kunder i samma
bransch eftersom vi ansåg att dessa skulle ha likartade behov. Dessvärre
var inte alla vi kontaktade villiga att ställa upp av olika anledningar, vilket
gjorde att vi fick ändra strategi. Resultatet blev att vi slutligen intervjuade
fyra kunder tillhörande två olika branscher, nämligen IT/Media och
transport. Dessa valdes ut slumpmässigt av vår kontaktperson på Telia.

2.2.6 Metodkritik

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) tar upp ett antal nackdelar med
intervjuer som forskningsmetod. För det första kan det vara svårt att få
intervjutid, något vi fick känna av. Det kan också vara svårt att ställa
känsliga frågor, eftersom det inte finns någon anonymitet. Vi har dock
undvikit detta problem genom att försäkra kunderna om att deras namn och
uppgifter i vår uppsats förblir anonyma. Vidare nämner ovanstående
författare att intervjuareffekter kan uppkomma. Med detta menas att
intervjuare och respondent kan påverka varandra på olika sätt.

Den kanske största nackdelen med intervjuer är att det är en dyr metod bl a
med tanke på tid. Följden blir att urvalet måste hållas nere, vilket gör att
undersökningen inte kan bli särskilt omfattande. I Sverige används
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metoden sällan vid urval över några hundra enheter (Lekvall & Wahlbin,
1993).

Under samtliga intervjuer har vi närvarat båda två och eftersom vi dels
använt bandspelare, dels antecknat anser vi att risken för feltolkningar och
missuppfattningar har minskat. Dessutom mailade vi ut sammanställningen
av intervjuerna till samtliga kunder så att dessa kunde verifiera uppgifterna.
På detta sätt anser vi att vårt resultat är tillförlitligt. Beträffande analysen
och bearbetningen av intervjuerna bygger dessa till stor del på våra
tolkningar, vilket gör att det inte är säkert att andra personer skulle dra
samma slutsatser som vi gjort.
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3 Kundtillfredsställelse
I det här kapitlet skapas en teoriram där fokus läggs på kunden samt
dennes tillfredsställelse. Vi anser att det är viktigt att ha en förståelse för
vad kundtillfredsställelse är och vad som påverkar denna för att kunna
tillämpa och förstå en kundfokuserad strategi som CRM. Avslutningsvis
skapas en modell i vilken vi lyfter fram de faktorer som vi, genom att ha
studerat de teorier som redovisas i kapitlet, anser påverkar
kundtillfredsställelsen.

3.1 Definitioner av kundtillfredsställelse

Under de senaste decennierna har kundtillfredsställelse varit en vanligt
förekommande forskningsfråga, något som resulterat i en rad artiklar och
böcker inom området (Mägi, 1999). Nedan presenterar vi några av de
definitioner av kundtillfredsställelse som figurerar i litteraturen.

Söderlund (1997) beskriver kundtillfredsställelse som ”ett tillstånd i
huvudet”. Det handlar alltså om något som kunden upplever, som ett
resultat av en erfarenhet.

Även Anton (1996) menar att kundtillfredsställelse är något som finns i
kundens huvud. Kundtillfredsställelse är, skriver han, ett sinnestillstånd
under vilket kundens behov, önskningar eller förväntningar gällande
produkten eller tjänsten möts eller överstiges, vilket resulterar i återköp och
lojalitet.

Kotler (1997) beskriver tillfredsställelse som en persons känslor av
välbehag eller besvikelse då denne jämför en produkts upplevda prestanda
med sina förväntningar.

Churchill & Surprenant (1982) menar att tillfredsställelse är utfallet av
köpet och användandet av en vara eller tjänst. Hur utfallet blir beror på
köparens jämförelse av behållningen och kostnaden av köpet i förhållande
till vad han eller hon väntat sig.

Utifrån dessa definitioner kan vi se att författarna mer eller mindre
fokuserar på samma sak. Samtliga menar att graden av tillfredsställelse
beror på hur den enskilde kunden uppfattar och känner för något. Enligt
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Söderlund (1997) leder detta till att kunder och leverantörer ibland
uppfattar verkligheten på olika sätt, vilket gör att det kan bildas en klyfta
mellan de båda. De enskilda kunderna kan i sin tur vara olika
tillfredsställda, trots att de fått samma bemötande eller inhandlat samma
vara eller tjänst (Ibid).

3.2 Teorier om kundtillfredsställelse

Som vi tidigare nämnt har det bedrivits mycket forskning inom området
kundtillfredsställelse. Ett antal olika modeller över hur
kundtillfredsställelse formas har under åren utvecklats, varav en är den s k
”diskonfirmationsmodellen”. Vi har valt att presentera denna modell med
tanke på att många författare (Mägi, 1999; Patterson et al, 1997; Patterson,
2000) menar att det är den mest accepterade. Vi kommer dock inte använda
modellen i vår analys.

En annan modell har utvecklats av Lele & Sheth (1988). Enligt dessa
författare är det fyra faktorer som har den största påverkan på
kundtillfredsställelsen. Söderlund (1997) å sin sida anser att erbjudandet
påverkar graden av tillfredsställelse. Nedan beskriver vi mer ingående de
olika författarnas modeller.

3.2.1 Diskonfirmationsmodellen

Under vårt arbete har vi inte funnit någon bra översättning till begreppet
”disconfirmation”, men enligt Patterson (2000) syftar begreppet på
skillnaden mellan kundens förväntningar före köp och dennes intryck av
produktens prestanda efter köpet.

Enligt diskonfirmationsmodellen är kundtillfredsställelse den jämförelse
kunden gör mellan det intryck han eller hon får av köpets eller
transaktionens utfall och en slags jämförelsestandard som kunden bär med
sig. Om intrycket överstiger jämförelsestandarden blir resultatet ”positiv
diskonfirmation”, med andra ord en hög grad av kundtillfredsställelse
(Mägi, 1999).



Kundtillfredsställelse

19

Figur 3.1: Diskonfirmationsmodellen. Källa: Mägi, 1999. Fri översättning.

Figuren visar en illustration av diskonfirmationsmodellen. Den
ovannämnda jämförelsestandarden eller normen fungerar som en slags
referenspunkt vid jämförelser. Om utfallet av ett köp blir sämre än kundens
förväntningar, hamnar det under denna punkt. Är utfallet däremot bättre än
förväntat ligger det över punkten (Ibid).

Även om modellen generellt varit väl accepterad, har
meningsskiljaktigheter och kritik förekommit. Modellen har kritiserats för
vissa oklarheter såsom t ex vilken typ av jämförelsenorm som används då
kundtillfredsställelse skapas, vad ”diskonfirmation” exakt innebär och om
”diskonfirmation” har direkt inverkan på tillfredsställelsen eller inte (Ibid).
Författare har föreslagit andra jämförelsestandards än diskonfirmation,
såsom t ex förväntningar eller önskningar (t ex Tse & Wilton och Woodruff
et al i Mägi, 1999).

3.2.2 Kundtillfredsställelsemodell av Lele & Sheth

Tidigare nämndes att Lele & Sheth (1988) pekar på fyra faktorer som har
den största påverkan på kundtillfredsställelsen, nämligen produkten,
försäljningsaktiviteterna, aktiviteter efter försäljningstillfället och
företagskulturen. De menar att alla dessa förhållanden påverkar
tillfredsställelsen och att de därför ska studeras i relation till varandra.

Upplevd
prestanda

Jämförelse
norm

Tillfredsställelse”Dis-
konfirmation”
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•  Försäljningsaktiviteter. Hur pass nöjd kunden blir påverkas till stor del
av hur han eller hon bemöts vid försäljningstillfället, vilka
försäljningskanaler som används och hur väl olika mellanhänder
kontrolleras. Det handlar alltså till mångt och mycket om budskap,
attityder och uppträdande i samband med försäljningen. Kundens
attityder och förväntningar påverkas bl a av reklam, produktinformation
och andra konsumenters erfarenheter. Utifrån de attityder som har
skapats utvärderar varje enskild kund, medvetet eller omedvetet,
företagets bemötande.

•  Produkten. Produktens påverkan på kundtillfredsställelsen kan delas
upp i olika delar. Beträffande designen påverkar denna kundnöjdheten
på framför allt två sätt. Den sänder ut särskilda budskap till kunderna
om företagets värderingar och sätt att se på kunderna och den påverkar
effektiviteten när det gäller företagets försäljnings- och stödaktiviteter.
En dålig design kan begränsa förmågan att tillfredsställa kunden både
under och efter köpet samtidigt som en lyckad design underlättar
mycket av arbetet.

Kundernas feedback och företagets belöningssystem påverkar
produktutformningen, vilket i sin tur påverkar kundernas upplevelser.
Om företaget lyssnar på kundernas behov och åsikter är chansen stor att
produkten slutligen kan bidra till kundtillfredsställelse. Till vilken grad
detta sker är ofta en funktion av företagets formella och informella
belöningssystem. Även råvarornas kvalitet och företagets
tillverkningsprocess påverkar kundnöjdheten. Detta är dock inget som
behandlas i denna uppsats.

•  Aktiviteter efter försäljning. Företagens ansträngningar att behålla
kunder börjar ofta efter köpet vid exempelvis kundtjänst eller i
klagomålsavdelningen. Idag försöker många företag ändra på detta och
skapa en organisation där alla är kundfokuserade och strävar efter nöjda
kunder. De stödjande tjänsterna är idag relativt omfattande och
innefattar ofta bland annat klagomåls- och konflikthantering,
informations- och rådgivningstjänster, garantier, FAQ1 etc.

•  Företagskulturen. Ovanstående tre faktorer utvecklas och påverkas av
företagets värderingar, normer, strategier o s v, det vill säga av dess
kultur i form av formella symboler och informella system. Om företaget
är kundfokuserat och strävar efter kundtillfredsställelse samordnas olika

                                                          
1 Begreppet står för Frequently Asked Questions och innebär att vanligt förekommande
frågor, tillsammans med svar, läggs upp på företagets hemsida.
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aktiviteter för att uppnå detta. Total kundtillfredsställelse kan först
uppnås då hela företaget genomsyras av kundprioriterande värderingar.

3.2.3 Erbjudandets påverkan på kundtillfredsställelsen

Söderlund (1997) menar att bl a erbjudandet påverkar graden av
tillfredsställelse. Beträffande erbjudandet menar han att kunden kan
uppfatta olika delar av detta på olika sätt. Vidare nämner han att det kan
finnas en viss asymmetri vad gäller uppfattningen av de olika delarnas
påverkan på kundtillfredsställelsen. Åtskilliga forskare har, enligt
Söderlund (Ibid), kommit fram till att negativa upplevelser påverkar
människor mer än positiva upplevelser. Detta innebär att en del av
erbjudandet som uppfattas som dålig påverkar tillfredsställelsen i en mer
negativ riktning än vad en del som bedöms som bra skulle påverka
densamma i positiv riktning.

Ovanstående resonemang tyder på att förbättringar av en del i ett
erbjudande som av kunderna uppfattas som bra, kan ha en mycket liten
effekt på kundtillfredsställelsen. På samma sätt kan en liten försämring av
något som redan uppfattas som dåligt påverka tillfredsställelsen mycket
negativt. Söderlund (Ibid) menar därför att det kan finnas en anledning att
dela upp erbjudandet i olika delar och bedöma hur varje del påverkar
kundtillfredsställelsen. Han tar upp diverse författare som har delat upp
erbjudandet på varierande sätt.

Parasuraman, Zeithaml och Berry (i Söderlund, 1997) har urskiljt följande
fem delar i ett erbjudande.

•  Reliabilitet (företagets förmåga att leverera det som utlovas)
•  Pålitlighet (företagets förmåga att hantera kundernas förtroende)
•  Empati (företagets förmåga att erbjuda individuellt anpassad service)
•  Reaktionsvilja (företagets vilja att hjälpa kunderna)
•  Konkreta ting (kvaliteten i de fysiska ting som ingår i erbjudandet)

Författarnas ambition var att uttala sig om tjänsteföretag men vi anser att
modellen även kan tillämpas på företag som tillhandahåller produkter.
Författarna hävdade att alla företags erbjudanden skulle kunna delas in i
dessa fem delar men senare studier som gjorts av andra forskare visar att så
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inte är fallet. I dessa studier infann sig inte de fem delarna vilket tyder på
att ambitionsnivån hos Parasuraman et al var för hög (Ibid).

Det finns även typologier som tar fasta på en specifik del inom företaget.
En av dessa har utvecklats av Bitner et al (Ibid) och den behandlar hur
personalen kan bidra till att skapa kundtillfredsställelse. Framför allt tre
aspekter visade sig vara mest avgörande för graden av tillfredsställelse hos
kunden:

•  Personalens reaktion på fel i det egna systemet
•  Personalens leverans av skräddarsydd service
•  Personalens leverans av icke begärda aktiviteter

3.3 Syntes

I detta kapitlet har vi visat läsaren olika forskares syn på vad som påverkar
kundtillfredsställelsen i syfte att öka förståelsen för dess innebörd. Vi anser
att man i ett företag bör ha en grundförståelse för kundtillfredsställelse,
oavsett vilken strategi man tillämpar. Har företaget dessutom valt en
kundfokuserad strategi, såsom CRM, blir det enligt vår uppfattning en
förutsättning för att strategin ska lyckas.

I modellen ( figur 3.2) på nästa sida sammanfattar vi de faktorer som
författarna anser påverka kundtillfredsställelsen. Denna används i den
analys som genomförs i kapitel 7.
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Figur 3.2: Faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen. Källa: Egen.
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4 Customer Relationship Management
(CRM)

I det här kapitlet presenteras en teoretisk plattform som kommer att ligga
till grund dels för genomförandet av vår undersökning, dels för den analys
som redovisas längre fram. Vår uppfattning är att CRM är något som bör
integreras i ett företags alla verksamheter samt att alla i företaget måste
dela uppfattningen om att kunden ska vara i centrum. Utifrån detta har vi
valt att studera ett fåtal författare som mer eller mindre delar vår
”helhetssyn”. Efter en genomgång av dessa författares modeller lyfter vi
fram de komponenter som vi finner viktigast i CRM, och som vi anser vara
relevanta för att en identifiering av vilka inslag av CRM som finns i vårt
fallföretag ska kunna ske.

4.1 Olika definitioner av CRM

Utifrån den undersökning vi gjort och den litteratur vi studerat kan vi
konstatera att det finns en hel mängd olika definitioner av CRM.
Innebörden av CRM skiljer sig beroende på vem man frågar. Vissa ser
exempelvis begreppet som ett datasystem där kundinformation kan sparas
så att erbjudanden kan utformas efter kundernas önskningar medan andra
mer ser det som en hel affärsstrategi som måste integreras i alla delar av ett
företags verksamhet.

Vi börjar här med att ta upp definitioner av de författare som vi kommer gå
in närmare på senare i kapitlet. De första är Peppers & Rogers (1999) som
menar att CRM handlar om att integrera tanken om kundfokusering i
marknadsföring, service, försäljning, produktion, logistik, ekonomiska mått
och mätmetoder, d v s i hela företagets organisation och verksamheter.
Enligt Swift (2001) är CRM ett företags ansträngning att förstå och påverka
kundbeteenden genom meningsfull kommunikation. Syftet är att förbättra
kundförvärv, kundretention, kundlojalitet och lönsamheten på kunderna.
Ansträngningen måste genomsyra hela företaget. Analys- och
konsultfirman META Group (2000) ser CRM som en slags affärsfilosofi
som möjliggörs av diverse tekniska lösningar.

För att inte begränsa oss till de författare som vi valt att studera mer
ingående, presenterar vi ytterligare tre definitioner. Sweat (2000) definierar
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CRM som en övergripande term av mjukvara2 som behandlar
kundkontakter inklusive försäljning, kundservice och marknadsföring.

På On Contact Software Cooperation (2000) menar man att CRM är en
affärsstrategi med fokus på kunderna, utformad för att optimera
organisationens lönsamhet, intäkter och kundnöjdhet. För att uppnå en
lyckad CRM-strategi måste företaget implementera kollaborativa processer
och teknologier som stöder kundinteraktioner via alla kanaler, såsom
försäljning, marknadsföring och kundservice. Ett verktyg som går att
använda är ett s k CRM mjukvarusystem vilket hjälper till vid
verkställandet av en kundfokuserad affärsstrategi.

Enligt Björnberg (2000) handlar CRM om att koppla ett helhetsgrepp på
kundrelationerna och att sammanställa den information om kunden som
finns i informationslager och centrala system och som strömmar in från
formulär på webben, per e-post och telefon till företagets callcenter. Syftet
är att lära känna kunderna för att kunna möta deras behov och önskemål.
Målet är att kunden ska bli så nöjd med leverantören att han eller hon
förblir lojal – trots att Internet har nästa leverantör ett musklick bort.

Det gemensamma och centrala, oavsett vilken definition man väljer, är
emellertid kunden. Målet är att skaffa bättre relationer till kunden och svara
på dennes behov för att därigenom nå större lönsamhet och vinst. Vi kan
urskilja olika delar av CRM genom de olika definitionerna. Tillsammans
utgör de den helhetssyn som vi och flera av författarna har på CRM och
som förklaras närmare senare i kapitlet. Vi anser att man skulle kunna
förklara förhållandet mellan definitionerna m h a nedanstående modell.
Eftersom vi har en helhetssyn på CRM placerar vi oss i den yttersta cirkeln.

                                                          
2 Författaren skriver ”software package”, d v s dataprogram.
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Figur 4.1: Olika syner på CRM. Källa: Egen.

4.2 CRM-modeller

Analys- och konsultfirman META Group (2000) samt Swift (2001) har vad
vi kallar en helhetssyn på CRM. Med detta menar vi att de ser CRM som
en strategi som integreras i en organisations alla olika delar. Även Peppers
& Rogers (1999) har denna heltäckande syn på CRM. De menar att
samtliga verksamhetsfunktioner i ett företaget måste inse vikten av att
tillfredsställa varje enskild kunds behov. Det handlar om att få in tanken
om kundfokusering i hela företagets organisation och verksamheter. För att
verkligen lyckas med detta menar Peppers & Rogers (Ibid) att ett företag
måste bli vad de kallar ett relationellt företag.

”Målsättningen för ett relationellt företagande är inte att hitta fler kunder
till sina produkter, utan att hitta fler produkter till sina kunder.”

Källa: Peppers & Rogers, 1999, (s.173).

Ovanstående författare har utvecklat olika modeller som behandlar CRM.
Nedan har vi för avsikt att beskriva dessa så att läsaren ska få en förståelse
för hur komplext CRM är. Innan vi går in på modellerna vill vi påpeka att
vi inte anser att någon av dem är kompletta. Enligt oss är det flera aspekter
som författarna inte tar upp men som vi menar är viktiga att ha i åtanke när
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man talar om CRM. Vi behandlar detta mer ingående i slutet av kapitel 8.
Vidare vill vi poängtera att man inte till fullo kan jämföra de tre modellerna
med varandra. I de två första är de stadier eller komponenter som redovisas
övergripande medan den tredje är mer konkret till sin natur.

4.2.1 Peppers & Rogers fem grundläggande affärsfunktioner

Peppers & Rogers (1999) är som vi tidigare nämnt några av de som ser
CRM som något som måste genomsyra alla delar av en organisation.
Författarna talar om fem grundläggande affärsfunktioner som de anser
måste integreras i det relationella företagets marknadsstrategi. De menar att
de fem funktionerna måste sättas samman för att ett företag ska bli
konkurrenskraftigt i dagens samhälle.

•  Ekonomiskt förvaltarskap av kundbasen. De flesta företag har en
kundbas men sättet att använda den skiljer sig åt. Det relationella
företaget behandlar kundbasen som sin viktigaste tillgång och den
används för att förstå hur individuella kunder tillför verksamheten värde
och hur de får ut ett värde av företaget. Det handlar mycket om att
identifiera och dra fördel av skillnader mellan kunder.

•  Produktion, logistik och leverans av tjänster. Företaget måste anpassa
det man erbjuder efter kundens behov och önskemål. Kunden talar om
vad han eller hon vill ha och hur det ska levereras och det relationella
företaget levererar sedan utifrån detta. Produktions- och
logistikfunktionerna måste därmed integreras med
marknadsföringsfunktionen på den individuella kundens nivå istället för
på målmarknadens nivå.

•  Marknadskommunikation, kundservice och interaktion. Tanken om det
relationella företaget bygger på dialog och feedback från enskilda
kunder. Alla former av kundsamspel måste kombineras i en funktion för
att dialogen med kunderna ska fungera på ett bra sätt. Genom en dialog
med kunden får företaget feedback som i sin tur leder till möjligheten att
samarbeta, specificera kundens behov och därmed anpassa erbjudanden.

•  Distribution och kanalisering. Ett företags distributionssystem måste
fungera för anpassade produkter med kundspecifika priser. Om företaget
vid distributionen använder sig av mellanhänder är det inte särskilt
enkelt att få feedback från kunderna. Det finns en mängd olika hinder
mellan ett företag och dess kunder och i de flesta fall är det
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distributionssystemen och försäljningskanalen som utgör de största
hindren för att ett relationellt företagande ska kunna skapas. Vilka
kanaler företaget använder för att nå ut till kunden måste alltså ligga i
linje med dess syn på den individuella kunden.

•  Organisationsstrategi. Hela företagets interna organisation ska vara
sådan att utveckling lätt ska kunna bevakas och att människorna ska ta
ansvar för framgångar och misslyckanden. Tanken är att en integration
av de relationella strategierna ska ske i hela företaget. För att detta ska
bli möjligt måste det finnas en genomförbar plan för hur övergången till
ett relationellt företagande ska gå till.

4.2.2 Swifts CRM-process

Swift (2001) har valt att se CRM som en process där information om
kunden omvandlas till en kundrelation genom ett aktivt användande av och
ett lärande utifrån kundinformationen. Processen börjar med att kunskap
om kunden byggs upp och slutar med en interaktion med kunden.
Interaktionen gör det möjligt att etablera långsiktiga och lönsamma
kundrelationer.

För att kunskap om den enskilde kunden ska kunna skapas menar Swift att
det krävs att företaget har en utvecklad ”info-struktur”3. Att bli ett CRM-
företag kräver med andra ord inte endast kunskap om kunden utan också
förmågan att samla in information, analysera den och svara på kundens
direkta behov.

Modellen över processcykeln som Swift utvecklat innehåller följande delar:

•  Knowledge discovery. Den första delen i cykeln är den process då
information om den enskilde kunden analyseras för att man ska kunna
identifiera specifika möjligheter på marknaden och utveckla
investeringsstrategier. Analyserna görs genom en identifiering och
segmentering av kunden samt förutsägelser om denne. Den detaljerade
kundinformation man på så sätt får tillgång till leder till bättre
beslutsfattade eftersom det blir möjligt med mer utförliga analyser av
historisk information och kundkaraktäristika. I detta kunskapsstadium

                                                          
3 Begreppet kommer från engelskans ”infostructure” vilket betyder en fungerande
infrastruktur för information.
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bör företaget sträva efter att finna förståelse för kundernas unika
köpbeteenden.

Ett utvecklat kunddatalager är en förutsättning för att den här processen
ska fungera. Systemet måste sammanföra detaljerad data från ett antal
olika kundinteraktioner och transaktioner, vilken sedan måste
omvandlas till kunskap som är användbar för planerare och ledning.
Kunddatalagret gör det möjligt med kundanpassning och mer riktade
marknadsföringsåtgärder.

•  Market planning. I denna process specificeras bl a specifika
kunderbjudanden, distributionskanaler och tillbehör. Processen gör det
möjligt att investera i kundinteraktioner, lokaliseringsalternativ,
”behandlingsplaner” samt i produkter och tjänster. Den möjliggör vidare
utveckling av strategiska kommunikationsprogram, bestämmandet av
kampanjtyper etc.

•  Customer interaction. Denna process innefattar verkställande och
styrning av kundkommunikation med hjälp av relevant information och
erbjudanden. Olika interaktionskanaler kan användas, exempelvis
applikationer för kundvård och kundkontakt eller försäljnings- och
interaktionsapplikationer. I denna process agerar man således utifrån de
planer som utvecklats under de två tidigare stadierna.

Eftersom det är viktigt att veta genom vilka kanaler kunderna
interagerar med företaget, och vilka teknologier och transaktioner de
föredrar, bör en kartläggning av alla kundkontakter göras. I processen är
det också viktigt att klarlägga vilka potentiella interaktionskanaler som
finns.

•  Analysis and refinement. Den sista processen karaktäriseras av ett
fortsatt lärande om kunden. Kunddialoger leder till möjligheten att
snappa upp och analysera data från kundinteraktioner samt att förfina
kommunikationen, priser, volymer etc. Ytterligare en del är förståelse
för hur kunden svarar på företagets specifika stimulus.
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Figur 4.2: CRM-processen. Källa: Swift (2001).

Processen utgår ifrån att det säljande företaget ska lära känna sina kunder
och agera därefter. Swift (2001) menar att genom att processen följs sätter
företaget upp ett mål om att bli ett lärande team som samtidigt omvandlar
sina strategier, processer, interaktioner, kunskaper och sin kommunikation
till verkligt agerande.

4.2.3 META Groups CRM-arkitektur

META Group (Shahnam, 1999) menar att ett företag måste hantera CRM-
begreppet som en slags affärsfilosofi som möjliggörs av en
komponentarkitektur eller ekosystem.

Den beskrivning som META Group (Ibid) ger utgår från företagets
perspektiv och CRM ses som en slags ihopvävd arkitektur, vilket illustreras
i figuren nedan. CRM går ut på att automatisera horisontellt integrerade
affärsprocesser såsom försäljning, marknadsföring och service (se figur
4.3) m h a teknologi. Det är huvudsakligen dessa tre processer som bidrar
till att få och behålla kunder.
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Figur 4.3: CRM Ekosystem. Källa: META Group, 2000. Egen bearbetning.

En CRM-arkitektur eller ekosystem måste kombinera en operationell och
en analytisk del. Den operationella sidan handlar om s k
transaktionsorienterade aktiviteter, vilka integreras i front-, back- och
mobile office, och antalet aktiviteter är stort. En aktivitet är automatisering
av försäljningen som exempelvis innefattar bokföring, kontakter, win-loss
analyser och försäljningsadministration. Enligt META Group (Ibid) är det
svårt att automatisera denna del eftersom den är så dynamisk och en
självständig aktivitet. Automatisering av företagets marknadsföring är en
annan del av den operationella sidan och inkluderar t ex verkställande av
kampanjer. Det mesta av kampanjplaneringen sker dock på analyssidan.

Den analytiska delen står för analys av de data som skapas i den
operationella delen så att dessa ska kunna användas i rätt syfte. Analysen är
viktig då den möjliggör management-beslut som baseras på operationell
information från hela systemet. Ett utvecklat kunddatalager är en
förutsättning för att analyser ska kunna genomföras.
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Vidare tillkommer den kollaborativa sidan av CRM. I denna inkluderas
aktiviteter som medför interaktion med kunden, exempelvis e-post, portaler
och direkta kontakter.

META Group (Clark, 2000) nämner också vikten av att ta hänsyn till
kundens livscykel (se figur 4.4). De menar att ett företag kan öka sina
intäkter genom att utöka sitt engagemang, så att företagets närvaro inte
begränsas till det första steget av cykeln utan även täcker in de tre följande
faserna.

Figur 4.4 : Kundlivscykeln. Källa: META Group, 2000.

I första stadiet, engage, skapas den första medvetenheten hos kunden
genom annonsering eller marknadsföring. En typisk utveckling ser ut på så
sätt att det börjar med en ”grund medvetenhet”, går vidare till en
okvalificerad och därefter kvalificerad medvetenhet. Ur företagets
synvinkel är det önskvärt att processen utvecklas till nästa steg, transact,
där kunden köper erbjudandet. När kunden väl har köpt ett erbjudande
levereras detta i fulfill stadiet. Det kan handla om en vara som blir fysiskt
levererad till kunden eller, om det är en elektronisk produkt, elektronisk
överföring. Om erbjudandet är en tjänst kan det t ex handla om att
telefonen eller elektricitet slås på. I det avslutande stadiet av livscykeln,
service/support, har företaget möjlighet att hjälpa kunden med erbjudandet.
Det kan handla om t ex problemlösning och ersättningar.
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META Group (Clark, 2000) har utvecklat en modell där CRM-ekosystemet
integreras med kundlivscykeln. I denna visas hur tekniska applikationer
kan användas i var och en av de olika delarna av CRM, i varje fas av
livscykeln.

Genom att integrera analytiska applikationer, d v s göra marknadsanalyser
kan företaget upptäcka de enskilda kundernas beteendemönster. Dessa
används bl a för att se vilka kunder som man ska satsa mest på vilket i sin
tur beror på företagets målsättningar (exempelvis ökad lönsamhet eller
ökad marknadsandel). I de olika stadierna görs olika former av analyser:

•  Engage: I detta steg görs makroanalyser. De minst avancerade bidrar till
att analysera kundsegment samt hur kampanjer gått medan de mer
komplexa bidrar till att kartlägga de enskilda kundernas
beteendemönster, vilket ger information om kundens livstidsvärde.

•  Transact: Vid själva transaktionen är det viktigt att förfina de
makroanalyser som gjorts tidigare, vilket görs genom att nyare
information, som insamlats genom mikroanalyser, läggs till. M h a detta
kan man bestämma vilket erbjudande som passar den specifika kunden
bäst i dagsläget.

•  Fulfill: Analyser används här för att fastställa kundens livstidsvärde och
utifrån detta bestäms vilka kunder som är förtjänta av den bästa
behandlingen. Eftersom alla kunder är olika förtjänar inte alla samma
bemötande.

•  Service: Ihopsamling och analys av servicehistoria används för att göra
analyser vad gäller förslitning av varor och för att garantera
kvarhållandet av viktiga kunder. Dessutom bör användning av service
analyseras för att man ska se om eventuella ändringar behövs göras.

I den operationella delen ska en kartläggning av de teknologier som kan
användas i varje stadium av livscykeln göras. Detta möjliggör en bra
koordinering av operationella system, vilket i sin tur gör det möjligt med en
snabb och jämn distribution av produkter och tjänster.

•  Engage: Operationella marknadsföringsteknologier som hjälper till i det
här skedet är exempelvis lösningar som gör det möjligt med flerstegs-
och flerkanalskampanjer.
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•  Transact: Kunskaper om marknaden ska sammanställas och användas
så att varje enskild kund försäkras en riktig prissättning, rätt erbjudande
etc.

•  Fulfill: I detta stadium utförs leverans enligt kundens önskemål, vilka
har kartlagts i det analytiska stadiet. Applikationer som kan användas
för att verifiera kundernas lokalisering och minska risken för dyra
returer är t ex standarder för namn och adresser.

•  Service: Detta är ett bra tillfälle att marknadsföra värdet av service
genom att t ex erbjuda underhållningspaket. Dessutom bör företaget
använda detta tillfälle till att snappa upp efterfrågningar på
produktförbättringar och nya produkter och lägga in dessa så att de i
framtiden kan att ingå i marknadsföringsprocessen.

Kollaboration med kunden genom hela livscykeln berikar kundrelationen
och binder kunden till företaget, vilket underlättar processen för att behålla
kunden. Samarbetet med kunden kan, enligt META Group (Clark, 2000),
exempelvis innehålla följande steg:

•  Engage: Samordning och utveckling av mer personliga kampanjer via
kanaler och interaktionstillfällen samt införande av lojalitetsprogram
och intressegruppsnätverk.

•  Transact: Skötsel av kontraktsförhandling, samt stöd för och
underlättande av självbetjäning och produktutformning via personliga
marknadsföringsmeddelanden.

•  Fulfill: Verifiering av kundens namn och adress vilket bidrar till
granskning av personliga profiler och möjliggör uppföljning via e-post.

•  Service: Genomförande av kundundersökningar för att kartlägga
kundernas behov och tillfredsställelse.

4.3 Viktiga CRM-komponenter

Eftersom CRM är ett komplext begrepp som kan beskrivas på många olika
sätt och som innefattar många komponenter och samband, har vi valt att
nedan gå närmare in på de komponenter som vi anser vara viktiga och som
är ständigt återkommande i CRM-litteraturen. Vi vill i och med detta
belysa de punkter som vi, utifrån vår förståelse och tolkning, anser vara av
vikt för att läsaren ska få en djupare förståelse för några av de
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grundläggande delarna inom CRM. Komponenterna som behandlas är
kundvärde, kundanpassning, lärande relationer, kunddialog och databas. Vi
vill inte påstå att dessa begrepp kan rangordnas utan menar snarare att de
ska tas i beaktande utan inbördes ordning.

4.3.1 Kundvärde

Om man ser varje kund som unik så följer att det finns vissa kunder som är
mer värda för företaget än andra. Peppers & Rogers (1999) menar att man
måste räkna ut kundens aktuella värde respektive strategiska värde för att
kunna se kundvärde på rätt sätt och kunna dra nytta av detta.

Det aktuella värdet uppskattas m h a graden av förväntade vinster,
nettokostnader och en kunds transaktioner och kallas ofta kundens
livstidsvärde (LTV). Man bör dock tänka på att man kan vinna mer på en
kundrelation än endast framtida köp. Kunden kan ge företaget tillskott
genom ”word-to-mouth”, kunskap om andra kunders preferenser och hjälp
med utformande av produkter och tjänster. Ofta är det svårt att räkna ut det
exakta LTV värdet eftersom de nyss nämnda ”icke ekonomiska”
komponenterna kan vara betydelsefulla men svåra att värdera. LTV
används inte bara för att förstå vilken påverkan behållande kunder kan ha
på företagets totalvärde. Det är också ett sätt att rangordna de olika
kunderna efter hur värdefulla de är. Varje företag har ett litet antal kunder
som står för en stor del av företagets vinst. Eftersom de är mer värdefulla
än andra ska det satsas mer på dem och ansträngningarna för att behålla
desamma bör vara större.

Det strategiska värdet beräknas genom att ta fram värdet av den totala vinst
ett företag skulle kunna få från en kund om de bearbetade just denne.
Exempelvis kan det vara en kund som har affärer med en konkurrent men
som skulle kunna byta leverantör om man lyckades övertala honom eller
henne. Om företaget kunde ändra kundens beteende, exempelvis genom att
få denne att köpa mer, skulle detta kunna leda till en ökad vinst. En kunds
strategiska värde innefattar också den potential som finns hos starkt
växande kunder, vilka i framtiden kan tänkas göra mer affärer. Det handlar
alltså om en potentiell affär som rent hypotetiskt sett skulle kunna komma
till stånd.
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META Group (Shahnam, 1999) talar även i sin modell om vikten av att
räkna ut LTV och analysera de enskilda kundernas beteendemönster. Det är
framför allt detta som den analytiska delen i modellen handlar om. De
menar precis som Peppers & Rogers (1999) att varje kund är unik och att
man därmed inte kan behandla alla kunder lika. För att företaget ska bli
lönsamt måste det satsa mer på vissa kunder och mindre på andra.

Enligt Peppers & Rogers (Ibid) kan företaget, utifrån LTV och det
strategiska värdet, räkna ut vilka kunder de ska behålla och vilka de ska
göra sig av med. De skiljer på tre kategorier av kunder; Mest värdefulla
kunder, Sekundärkunder och Nollvärdekunder. De förstnämnda utgör
kärnan i verksamheten och syftet med dessa är kundtrohet.
Sekundärkunderna skulle kunna vara mer lönsamma än de är nu och här
finns potential. Syftet är kundtillväxt. De sistnämnda, d v s
nollvärdekunderna, kommer antagligen aldrig att ge en sådan vinst att det
är värt att ha dem kvar. De kostar helt enkelt mer än de smakar och målet är
således avyttring.

4.3.2 Kundanpassning

Genom att kundanpassa produkter och tjänster, d v s tillverka saker utifrån
kundernas behov, behandlas olika kunder på olika sätt. För bara ett par år
sedan var kundanpassning något mycket ovanligt och användes bara för
exklusiva produkter eftersom det medförde stora kostnader. Tack vare den
datateknik som utvecklats är det idag fullt möjligt för de flesta företag att
kostnadseffektivt kunna kundanpassa både produkter och tjänster i stor
omfattning, vilket kallas massanpassning (Peppers & Rogers, 1999).
Datateknik tillämpas nämligen idag ofta på själva logistik- och
produktionsprocesserna. Massanpassning tillåter kunderna att delta i
utformningen och utvecklingen av den egna produkten vilket gör att
sannolikheten att kunden kommer vara nöjd med resultatet blir mycket
större. Peppers & Rogers (Ibid) beskriver kundanpassning som något som
uppstår då en speciellt utformad produkt levereras till en kund.
Massanpassning däremot uppstår då processen med kundanpassade
produkter förvandlats till rutin.

Även META Group (Clark, 2000) talar om kundanpassning. De menar att
det är viktigt att samla in information från och om kunden så att
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erbjudandena kan anpassas efter detta. Enligt dem sker detta i
kundlivscykelns transact stadium m h a den analytiska delen av CRM.

Peppers & Rogers (1999) går ett steg längre och menar att ett företag som
anammar ett relationellt tänkande måste övergå från att koncentrera sig på
slutprodukter eller tjänster till att se sig själv som tillverkare av olika delar
som kan kombineras allt efter kundernas enskilda behov. Företaget väntar
på en beställning av en kund och sätter först då ihop det som kunden
önskar. Hela organisationen måste inse vikten av att lära sig något av varje
ny kundanpassning.

Det finns två grundläggande principer som måste tillämpas av ett företag
för att kundanpassning ska bidra till konkurrensfördelar. Endast de företag
som klarar av att hantera dessa kommer behålla och utöka sin kundstock.
(Peppers & Rogers, 1999)

•  Designplattform. Med detta menas en enkel och samtidigt exakt metod
med vilken kunden kan specificera sina behov. Uppmärksamheten riktas
mot kunden och dess behov istället för mot de möjligheter som en viss
produkt eller tjänst har.

•  Minne för kundens önskemål. Det gäller för företaget att komma ihåg
varje kunds speciella önskemål. Tanken är att en kund aldrig ska behöva
säga samma sak två gånger.

4.3.3 Lärande relationer

Massanpassningens verkliga styrka ligger i att den tillåter ett företag att
skapa en lärande relation med kunden. Enligt Peppers & Rogers (1999) är
det den lärande relationen som kommer bidra till att kunden stannar kvar
hos ett visst företag, också när alla andra har insett vikten av och börjat
skapa relationella företag.

Även Swift (2001) understryker vikten av lärande processer. Han menar att
den mest betydelsefulla aspekten av CRM är det pågående lärandet och
skapandet av kunskap om kunden, eftersom dessa faktorer utgör grunden
för att uppnå långsiktigt högre lönsamhet.

Med en lärande relation menar Peppers & Rogers (1999) att kunden lär
företaget vilka hans eller hennes behov är. Om det säljande företaget lägger



Customer Relationship Management (CRM)

39

informationen på minnet och ger kunderna vad de önskar är chansen stor
att de blir lojala. Det blir nämligen mycket jobbigare för kunden att byta
leverantör eftersom denne inte har någon kännedom om kundens specifika
behov och önskemål. För att detta ska bli möjligt menar Peppers & Rogers
(Ibid) att kunderna måste göra en insats för att lära företaget. Detta räcker
dock inte. Företaget i sin tur måste ha en kundanpassning som är
framgångsrik och kostnadseffektiv med en bra designplattform och ett
minne för kundernas önskemål som vi tidigare nämnt.

”Ge kunden tillfälle att lära dig vad han önskar. Lägg det på minnet, ge
honom vad han önskar, och behåll honom som kund för alltid.”

Källa: Peppers & Rogers, 1999, (s 143).

4.3.4 Kunddialog

Kunddialogen spelar en avgörande roll för hur väl ett företag lyckas skapa
ett relationellt företagande (Peppers & Rogers, 1999). Företaget måste ha
en väl fungerande interaktion med sina kunder för att få reda på deras
behov och för att kunna få feedback. Ett relationellt företag bör se över alla
nuvarande och potentiella tillfällen att interagera med kunderna så att dessa
utnyttjas på bästa sätt.

META Group (Shahnam, 1999) talar i sin CRM modell om en kollaborativ
sida i vilken aktiviteter som medför interaktion med kunden inkluderas. I
enlighet med Peppers & Rogers (1999) hävdar de att ett ständigt samarbete
med kunden berikar kundrelationen och binder kunden till företaget.
Gruppen nämner även att ett företag bör göra kundundersökningar för att få
reda på vilka kundernas behov är samt om de är tillfredsställda eller inte.
Även Swift (2001) tar upp kundinteraktion i sin modell av CRM. Han ser
dock mer på interaktionen som en möjlighet att samla in information som
sedan kan användas i marknadsförings- och försäljningssyfte.

Peppers & Rogers (1999) nämner en mängd olika medier som kan hjälpa
till att underlätta kommunikationen. Bland dessa finner vi bl a trycksaker,
post, telefon, personlig kontakt, onlinetjänster och trådlösa medier såsom
personsökare, palmtop-datorer och mobiltelefoner.
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Genom avancerad teknologi öppnas olika kanaler för att samla in
information om kunden, menar Swift (2001). Via dessa kanaler kan
företaget erbjuda marknadsföringsmeddelanden och försäljnings-
möjligheter, samt ta hand om serviceärenden.

Det handlar dock inte bara om att skapa en väl fungerande teknik för
interaktionen (Peppers & Rogers, 1999). Varje interaktionstillfälle har ett
innehåll av något slag vilket är av stor vikt. Det är denna information som
sedan ska användas för att varor och tjänster ska kunna skräddarsys efter
kundernas enskilda behov. För det första kan det vara bra att veta om det är
företaget eller kunden som har tagit kontakt vid ett visst tillfälle men
företaget bör även känna till av vilken orsak kontakt tas.

Peppers & Rogers (1999) delar upp innehållet i kundinitierad och
företagsinitierad. Interaktion som är skapad på initiativ av kunderna kan
vara order och betalningar för varor och tjänster, varu- eller
tjänstespecifikationer, förfrågningar, klagomål eller beröm. Vad gäller den
företagsinitierade kommunikationen tar författarna upp ordermottagning
och varuleverans, debitering och fakturering, försäljning, övertalning,
marknadsföring, information och utbildning.

4.3.5 Kunddatabas

Detaljerad kunskap är enligt Swift (2001) vad som krävs för att underhålla
lönsamma kunder. Det räcker dock inte med att samla in ”rådata” gällande
exempelvis transaktioner och betalningar utan informationen måste vara
mer kundcentrerad. I kunddatalagret samlas information om kunden. Detta
byggs upp för att användas vid beslutsfattande och marknadsanalyser och
huvudsyftet är att skapa kundrelationer. Målet är att bevara alla
erfarenheter och interaktioner som företaget har med en kund, oavsett om
det handlar om en enskild konsument eller en företagskund. All
information, såsom bra och dåliga erfarenheter, positiva och negativa
intryck e t c, ska sparas (Ibid).

I META Groups modell är ett heltäckande kunddatalager en
grundförutsättning för CRM (Shahnam, 1999). När ett sådant skall
installeras i en organisation är det inte ovanligt att det uppstår inre
konflikter eftersom exempelvis marknadsföring- eller försäljnings-
avdelningen har egna datalager och system som de vill behålla. META
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Group (Ibid) menar att det ligger på IT-avdelningen att ta på sig ansvaret
att förenkla sammanlöpandet av kunddatalagret i organisationen.

Precis som Swift (2001) menar META Group (Shahnam, 1999) att det är
viktigt att all typ av information lagras i systemen. Genom att använda
kunddatalagret rätt blir det t ex möjligt med demografisk/psykografisk
kodning och förbättring av kunduppgifter (demografi, livsstil, kredit),
kodning av firmor och förbättring av branschuppgifter, förberedelse av e-
kampanjlistor samt hushålls- och segmentprofilering.

Peppers & Rogers (1999) ser databasen som ett viktigt verktyg för att
samla information om ett företags kunder. Denna information ligger sedan
till grund för analysering av behov och kundanpassade erbjudanden. Det
säljande företaget kan genom databaser hålla reda på en mängd komplexa,
individuella samspel med kunderna. Tack vare kunddatabasen kan företaget
urskilja en enskild kund bland tusentals andra och det blir möjligt att följa
dennes historia och transaktioner.

4.4 CRM som ett helhetsperspektiv

I ovanstående författares teorier har vi kunnat utläsa att CRM är något som
måste integreras i hela verksamheten hos ett företag. Det handlar inte bara
om att samla in omfattande information om kunderna eller införskaffa de
rätta databaserna. Eftersom det gäller att få en hel organisation
kundfokuserad måste hela organisationen involveras. Att förändra en hel
organisation medför svårigheter bl a eftersom förändringar berör
värderingar och åsikter hos varje enskild anställd.

Dahl & Pettersson (2000) beskriver CRM som en strategisk vision och ett
åtagande för hela företaget. Det är endast om CRM-systemet fungerar i sin
helhet som det blir ett användbart verktyg för att sköta företagets
kundrelationer genom en hantering av information, kommunikation och
kunder. Dessa författare menar vidare att företaget måste integrera alla
delar av verksamheten för att processen ska fungera och skapa en kultur så
att alla arbetar mot samma vision.

Genom att ha ett helhetsperspektiv på CRM anser vi att man i likhet med
ovanstående författare skulle kunna se på CRM som en form av
organisationskultur. Robbins (1990) definierar en organisationskultur som
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ett system av gemensamma meningar. Det har debatterats om huruvida
organisationskulturer kan förändras eller inte men Robbins (Ibid) åsikt är
att förändring är möjlig. Att förändra en organisationskultur är dock
ingenting som görs på några månader utan förändringen måste ske
successivt under flera år. På samma sätt är det enligt oss ett tidsmässigt
omfattande projekt att implementera ett CRM tänkande i en hel
organisation.

Robbins (Ibid) menar vidare att det finns ett antal villkor som påverkar
huruvida en förändring kan äga rum eller ej. Exempel på sådana faktorer är
organisationens ålder och dess storlek. En organisatorisk förändring går
lättare att genomföra i ett relativt nystartat företag än ett i ett gammalt och
är även betydligt enklare i ett företag med få anställda än i ett med många.

Beträffande CRM är det i regel små- och medelstora som lyckas bättre när
det gäller att implementera omfattande kundhanteringssystem. En
anledning till detta kan vara att dessa företag arbetar på en begränsad
marknad. Det är också möjligt att deras arbetssätt och kultur inte är lika
rotade som i stora organisationer, vilket gör det mindre svårt att ändra på
(Dagens relationsnyheter, 00-04-05).

4.5 Syntes

Vår ambition med det här kapitlet har varit att behandla CRM för att ge
läsaren en förståelse för vad detta är och hur olika författare ser på
begreppet. Vi har beskrivit teorier och modeller för att visa olika författares
syn på vad som bör integreras i ett företag för att det ska kunna bli det som
Peppers & Rogers (1999) benämner relationellt företag. Eftersom CRM är
ett komplext begrepp gick vi i kapitlets sista del närmare in på ett antal
delar inom CRM som vi anser vara viktiga utifrån studerad litteratur. Dessa
komponenter kommer att ligga till grund för den analys som görs senare i
uppsatsen. Nedan ses en sammanfattande modell av de olika CRM delarna.
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Figur 4.5: CRM komponenter. Källa: Egen.

Vi vill poängtera att komponenterna inte alltid kan ses som helt skilda
företeelser. De kan många gånger påverka varandra och ibland är en del en
förutsättning för att en annan ska fungera. Exempelvis ser vi kunddialogen
som en förutsättning för att lärande relation ska kunna skapas. Såväl
kunddialoger som lärande relationer ligger i sin tur till grund för att en
kundanpassning ska kunna komma till stånd.
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5 CRM och kundtillfredsställelse
I detta referensramens sista kapitel har vi för avsikt att knyta ihop
begreppen CRM och kundtillfredsställelse. Detta görs för att läsaren ska få
förståelse för vilken påverkan CRM teoretiskt sett kan ha på
kundtillfredsställelse. Den modell som togs fram i syntesen i kapitel 3
ligger till grund för redogörelsen.

5.1 CRMs påverkan på kundtillfredsställelsen

Vi har i referensramens tidigare kapitel redvisat teorier om såväl CRM som
kundtillfredsställelse. I nedanstående kapitel sammanför vi dessa delar. För
att underlätta för läsaren använder vi den modell som togs fram i kapitel 3
(figur 3.2). Vi behandlar vilken inverkan CRM har på var och en av de fyra
faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen.

Figur 3.2: Faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen. Källa: Egen.

Det är viktigt att komma ihåg att samtliga faktorer i modellen påverkar
kundnöjdheten och att det inte räcker med att kunderna är nöjda med en av
faktorerna för att de ska bli ”nöjda kunder”. I likhet med Söderlund (1997)
är vår uppfattning att de olika faktorerna påverkar olika mycket och att
negativa upplevelser påverkar människor mer än positiva. Hur mycket de
olika delarna påverkar och hur stor effekt en CRM strategi kan ha på
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kundtillfredsställelsen är enligt oss olika från företag till företag och även
situationsbundet.

5.1.1 Erbjudandet

En av de faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen är enligt teorierna
erbjudandet. Om ett företag har en CRM strategi anser vi att det får stora
följder på hur produkten utvecklas och ser ut, något som i sin tur får
effekter på kundtillfredsställelsen.

Både Lele & Sheth (1988) och Söderlund (1997) menar att produkten
påverkar hur pass tillfredsställd kunden blir. Vi anser att företag genom att
börja kundanpassa sina produkter eller tjänster, vilket är en av hörnstenarna
i CRM, har stora möjligheter att påverka kundtillfredsställelsen i rätt
riktning. Vi menar då att om företaget verkligen lyssnar på kundens behov
och anpassar designen och produktutformningen efter detta så får kunden
det han eller hon vill ha. Som vi tidigare nämnt i kapitel 4 gäller det då för
företaget att ha en dialog med kunderna så att feedback hela tiden kan fås.
På så sätt kan en lärande relation skapas och företaget kan då ständigt ge
kunderna det som de efterfrågar och vill ha. Lele & Sheth (Ibid) säger att
designen sänder ut budskap till kunderna om företagets värderingar och sätt
att se på kunderna. Enligt oss sänder en specialanpassad design ut signaler
som visar att företaget arbetar för sina kunder och att de ser varje kund som
viktig och unik vilket kommer att påverka kundtillfredsställelsen positivt.

Med tanke på ovanstående kommer användandet av en väl fungerande och
välutvecklad databas indirekt att påverka kundtillfredsställelsen via
erbjudandet. Enligt samtliga författare i kapitel 4 (Peppers & Rogers, 1999;
Swift, 2001; META Group, 2000) är databasen nämligen ett viktigt verktyg
för att samla information om ett företags kunder. Denna information ligger
sedan till grund för analysering av behov och kundanpassade erbjudanden.
Databasen blir därför ett viktigt redskap i strävan att skapa erbjudanden
som passar kunderna och som de blir nöjda med.
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5.1.2 Försäljningsaktiviteter

Efter att ha studerat tidigare gjorda undersökningar (Bitner et al i
Söderlund, 1997; Lele & Sheth, 1988) har vi kommit fram till att
försäljningsaktiviteterna påverkar kundtillfredsställelsen. Försäljnings-
aktiviteter handlar enligt författarna bl a om bemötande vid
försäljningstillfället. Hur kan då CRM påverka bemötandet? Om säljarna
kan sätta sig in i kundens situation och vill förstå dennes behov kan
bemötandet uppfattas som mycket positivt. Det faktum att kunden i och
med detta känner sig betydelsefull har en positiv effekt på
tillfredsställelsen.

Vidare menar författarna att kundtillfredsställelsen påverkas av vilka
försäljningskanaler som används och hur väl olika mellanhänder
kontrolleras. Enligt Peppers & Rogers (1999) är det viktigt att företagets
distributionssystem och försäljningskanaler väljs i linje med dess syn på
den individuella kunden. Genom att skapa en lärande relation med kunden
vet man hur kunden vill ha det och kan därefter påverka
försäljningsaktiviteterna vilket bidrar till en ökad kundtillfredsställelse.
Som exempel kan nämnas att en kund kanske föredrar att ha kontakt med
företaget via telefon och känner man honom väl vet man att han dessutom
föredrar att man ringer på måndagförmiddagar. Om företaget är medvetet
om detta kan många pluspoäng samlas på ett relativt enkelt sätt. Genom att
lägga in information om kunden i en databas underlättas memorerandet och
den lärande processen eftersom människans minne är begränsat.

Vad gäller mellanhänder menar Peppers & Rogers (1999) bl a att det inte är
särskilt lätt att få feedback från kunderna om man använder sig av sådana.
Feedback påverkar som redan nämnts hur väl företaget kan svara på
kundernas behov och vid brist på sådan skulle kundtillfredsställelsen kunna
påverkas i en negativ riktning. Därför är det viktigt att ett CRM-tänk även
når ut till mellanhänderna så att dessa förstår vikten av att lyssna på
kunderna. Om även de är kundfokuserade och har en bra relation till det
producerande företaget blir följden att de inser vikten av att föra vidare
information från kunderna till producenten. Om det säljande företaget
dessutom har en lärande relation med sina kunder vet det hur kunderna vill
ha sin produkt eller tjänst levererad vilket också bidrar till att kunden blir
nöjd och belåten.
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5.1.3 Service och aktiviteter efter köp

Aktiviteterna efter försäljning kan vara många och variera från organisation
till organisation. Genom att skapa en dialog med kunden ökas dennes
tillfredsställelse och det blir även jobbigare för honom eller henne att byta
till en annan leverantör. Tidigare talade vi framför allt om försäljarnas
bemötande men här förstår vi betydelsen av att även de som har kontakt
med kunden efter köp bör vara kundfokuserade och inse vikten av att lära
utav kunderna. Det måste inte nödvändigtvis vara säljarna som har kontakt
med kunden efter köp. Det kan vara personal som arbetar med service,
information, klagomål etc.

Det handlar inte endast om att personalen ska vara trevliga att ha att göra
med eller att de ska leverera bra service som Bitner et al (i Söderlund,
1997) anser. De måste även, vilket poängteras av Peppers & Rogers (1999),
lägga kundens historia och behov på minnet. Som vi redan nämnt är
databasen ett viktigt verktyg i en sådan process. Om företaget lagrar all
information om kunden i en databas och sedan verkligen använder sig av
den, påverkas kundens uppfattning om företaget i en positiv riktning.

Flera författare som skriver om CRM talar om vikten av att prioritera vissa
kunder framför andra. Peppers & Rogers (1999) menar att företagen kan
räkna ut LTV och strategiskt värde för att se vilka kunder som företaget ska
koncentrera sig på efter försäljning. En sådan rangordning av kunderna kan
få både positiva och negativa konsekvenser på kundtillfredsställelsen. De
kunder som det säljande företaget väljer att behandla bättre kommer
förmodligen få en positiv bild av företaget och förhoppningsvis, utifrån
företagets synvinkel, bli mer nöjda. Enligt oss kan däremot de kunder som
företaget inte satsar lika mycket på komma att bli mindre nöjda. De kanske
upplever att företaget inte bryr sig om de som kunder och att de inte skulle
förlora något på att byta till en annan leverantör. Det kan även tänkas vara
så att dessa kunder inte bryr sig om det. De är medvetna om att de inte är
en särskilt stor kund och förväntar sig därför inte heller någon speciell
behandling.

5.1.4 Organisationskultur

Genom att lyfta fram denna punkt vill vi visa att om man ser CRM som en
kultur och lyckas implementera denna i hela organisationen så kommer alla
ovanstående punkter påverkas. Alla i organisationen kommer att inse
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vikten av vara kundfokuserade och arbeta utifrån den enskilda kundens
behov. I och med detta kommer deras arbetssätt att förändras vilket
kommer att påverka såväl erbjudandet som försäljningsaktiviteter och
service efter köp. Kundtillfredsställelsen kommer troligen att öka men som
vi tidigare nämnt är inte alla kunder intresserade av ett alltför stort
engagemang från företaget.
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6 Empiri
I den här delen av uppsatsen presenterar vi det empiriskt insamlade
materialet. Syftet med kapitlet är att beskriva hur Telias säljare arbetar
samt hur kunderna upplever det, för att ge läsaren förståelse för hur det
kan se ut i ett stort teknikbaserat B-to-B företag. Eftersom vi i analysen
använder oss av båda modellerna som kapitel 3 och 4 avslutas med, har vi
här valt att strukturmässigt varken följa den ena eller den andra. Vid
grupperandet av informationen hålls båda modellerna i åtanke men
rubrikerna i följande avsnitt stämmer inte helt överens med någon av dem.

6.1 Ur Telias synvinkel

I det här avsnittet presenterar vi den data som vi fått in genom intervjuer
med anställda på Telia. Vi har valt att inte behandla varje intervju för sig
eftersom de undersökta enheterna representerar en och samma enhet,
nämligen vårt fallföretag. Ambitionen är att belysa hur arbetet går till idag
men även beskriva hur affärsområdets visioner inför morgonen ser ut.

Vid läsandet av det här avsnittet anser vi det vara viktigt att ha i åtanke att
av de säljare vi talat med har en hand om endast en kund medan den andra
har hand om 200. Deras åsikter skiljer sig därför ibland åt. Det är mycket
på grund av detta som vi även valde att tala med en affärsutvecklare för att
se hans syn på hur säljarna arbetar. Vi hoppas att det har givit oss en något
bredare bild av hur arbetet fungerar hos Telia.

6.1.1 Affärsområdets kundstrategi

Ungefär 58 000 små och medelstora företag (SME) är kunder hos Telia och
befinner sig därmed under Telia Företag. Enligt en affärsutvecklare vi
träffat är det bland små och medelstora företag som Telia har haft svårast
att bevaka sin position på marknaden. Eftersom det rör sig om en väldigt
stor kundgrupp har företaget inte råd att ha personal som bearbetar hela
kundstocken. Till skillnad från Telia har konkurrentföretag haft möjlighet
att nischa in sig med produkter och tjänster bland SMEs och har därmed
kunnat koncentrera sig på vissa branscher eller andra segment. På så sätt
har Telia tappat marknadsandelar till konkurrenterna.



Empiri

52

Att konkurrenterna har tagit marknadsandelar beror inte endast på att dessa
kunnat nischa in sig på ett annat sätt än Telia. Den affärsutvecklare vi talat
med tror dessutom att företaget inte varit klart över sitt kunderbjudande i
alla lägen. Alla kunder har nämligen hanterats på ungefär samma sätt och
vad den enskilde kunden efterfrågar har man inte tagit reda på. Till större
företag som drar in mer pengar till Telia finns kundteam med
specialfunktioner men detta är inte möjligt för företag som endast drar in
40 – 50 000 kr per år. När en konkurrent specialiserar sig på en viss
kundgrupp kan denne bygga upp en förståelse för kundens behov och
därmed erbjuda rätt lösning även för små och medelstora företagskunder.

Eftersom Telia varit ett monopolföretag vände de sig tidigare till alla typer
av kunder vilket de till stor del fortfarande gör. I framtiden kommer
företaget troligen att tvingas svänga över till att satsa på de kunder som
genererar pengar. Affärsutvecklaren tror att det blir nödvändigt med nya
segmenteringar, att företaget koncentrerar sig på områden som man är bra
på, för att klara den hårda konkurrens som i dag råder på marknaden.

De prioriteringar av kunderna som idag görs, styrs delvis av säljarna själva.
Den säljare vi talat med prioriterar kunder med hög IT-mognad. En hel del
prioriteringar görs emellertid efter hur viktiga kunderna är inkomstmässigt.
Säljarna nämner exempelvis indelningar av silver-, guld- och platinakunder
samt olika typer av ”topplistor” men detta görs endast inom vissa delar av
Telia. En av våra respondenter anser dock att man inte endast kan titta på
vad kunden genererar idag eftersom man omöjligt kan veta vad samma
kund kommer att generera i morgon. Det kan hända att en kund som för
tillfället inte står för en så stor del av intäkterna kommer bli en mycket stor
kund imorgon.

6.1.2 Kundkontakt

Eftersom Telia Företag tillhandahåller 36 000 olika tjänster och produkter
är det omöjligt för alla säljare att känna till samtliga erbjudanden. För att
underlätta för säljarna har de delats in i olika team som specialiserat sig på
olika områden, så som fast telefoni, mobil och Internet. Vår säljare
estimerar att han och hans kollegor i 95 % av fallen arbetar från sitt kontor
och har kontakt med kunden via e-post och telefon. Då antalet kunder är så
stort bygger hela Telias organisation på att man lyckas sälja utan att träffa
kunden och det anser man sig ha lyckats väldigt bra med.



Empiri

53

De säljare vi pratat med anser att de har en relativt nära och bra kontakt
med kunden men affärsutvecklaren uppskattar att det endast är de 2-3000
största kundföretagen som har en personlig säljare att vända sig till.
Massmarknaden däremot har inte någon egen kontaktperson utan kontaktar
Telia via kundtjänst.

Kunderna vänder sig idag i 99 % av fallen till säljaren då de kontaktar
Telia, menar den säljcoach vi pratat med. Det spelar ingen roll om ärendet
kan hänföras till marknadsföring, försäljning, leverans eller service. Enligt
den andra säljaren är de vanligaste anledningarna till att en kund tar kontakt
att de vill göra någon form av beställning, att de har problem med t ex
leveransen, servicebehov eller att de behöver råd. I det senare fallet
fungerar säljaren mer som en rådgivare eller ett ”bollplank”. Båda säljarna
understryker att man alltmer jobbar för att bli en partner till kunden, snarare
än en leverantör. Vid enklare beställningar eller förfrågningar använder sig
kunden av kundtjänst och support.

I framtiden kommer Telia troligen att mer och mer gå ifrån systemet med
individuella kontaktpersoner och kunderna kommer i stället utnyttja
kundtjänst. En av säljarna tror att kontaktpersonen bli allt mindre viktig och
att det i stället är kompetensen som blir det viktiga. Därför har Telia också
satsat en hel del på att förbättra sin kundtjänst. Säljaren menar att man idag
har en väldigt bra kundtjänst som förbättrats otroligt mycket, tack vare bra
utbildad personal och kortare svarstider.

6.1.3 Kontaktkanaler

Kundens kontaktvägar

Att telefonen är den viktigaste kanalen både till och från Telia har framgått
av såväl säljare som kunder. I dagsläget finns ett antal telefonnummer
knutna till Telia; för privatpersoner, företagskunder, till kundtjänst eller till
de olika marknadsbolagen.

I framtiden ska kontakten med små och medelstora företag gå genom den
nya on-line-tjänsten (Internmaterial, 2000). Det här innebär att det endast
kommer finnas ett nummer till Telia där kompetent personal ska kunna ta
emot alla slags samtal. Meningen är att installationen av ett Telia-nummer
ska underlätta för kunden och ta bort krångliga identifieringshinder.
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Förutsättningen för att detta ska fungera är dock en fungerande koppling
mellan företagets olika system för lagring av kundinformation.

Kunderna kan förutom telefon nå Telia via e-post direkt till säljare,
kundtjänst eller support. Via Internet och hemsidan har kunden möjlighet
att lägga in beställningar men däremot finns inga webbgränssnitt för
felanmälan eller leveransproblem. Enligt säljarna är det idag inte så vanligt
att kunderna använder sig av hemsidan men de tror att användandet
kommer att öka i framtiden, i samband med bredbandsutvecklingen etc.

Telias kontaktvägar

Säljarna når sina kunder genom e-post, telefonsamtal och besök. Som redan
nämnts är kundstocken alltför stor för att kundbesök ska kunna genomföras
hos alla kunder. Det vanligaste sättet att nå kunden blir i stället via telefon.

Information om kunden, inför en första kontakt, hittar man via Internet och
hemsidor där man söker efter företagsinformation, kreditupplysningar etc.
Det händer också att kunden bearbetas via andra kanaler såsom mässor,
seminarier och representationer. Uppskattningsvis så tar kunden den första
kontakten i hälften av fallen och säljaren i andra hälften.

6.1.4 Telias erbjudande

Med tanke på antalet kunder blir det omöjligt med specialanpassade
produkter och tjänster till alla. Vår säljcoach menar att kundindividuella
planer endast görs för de viktigaste kunderna.

Enligt affärsutvecklaren har Telia inte alltid lyssnat på sina kunder utan har
istället tagit fram erbjudanden utan att ha tagit reda på vilka kundernas
behov är. Meningen med Telias produkter och tjänster är att de ska vara ett
stöd för kundens kärnverksamhet. Om de ska bli det gäller det för Telia att
se till att kunden själv förstår hur detta kan uppnås. Här finns vissa brister,
menar affärsutvecklaren. Ett annat problem, som nämnts ovan, är att
kunderna ofta behandlas som en massa, inte enskilda individer.

Affärsutvecklaren nämner vidare att organisationen måste bli mer lyhörd.
Hittills har företaget varit väldigt teknikdrivet, och det har varit mycket av
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en envägskommunikation där en produkt utvecklas och säljs utan att man
vet om kunden efterfrågar den eller ej. Det måste, enligt honom, bli mer
relationsskapande. Säljarna anser å sin sida att de har en bra bild av vad
kunderna önskar. Den ene menar att han verkligen försöker arbeta efter
kundernas behov och ta fram lösningar som tillfredsställer dessa. Han
understryker emellertid att hans sätt att arbeta inte är representativt för alla
säljare på Telia. För att ta reda på vad kunderna vill ha kan säljarna
använda sig av en frågemall vilken mynnar ut i en behovsanalys för det
enskilda kundföretaget.

Idag strävar Telia efter att alla kunder ska bli helhetskunder, d v s att de har
många tjänster. Säljaren menar att man i de flesta fall arbetar fram
skräddarsydda lösningar åt kunden men att det i framtiden kommer bli mer
färdiga paketlösningar. Enligt Telias internmaterial (2000) ska
morgondagens erbjudanden bestå av paketerade standardlösningar och
integrerade lösningar.

6.1.5 Dialog och feedback

Telia genomför regelbundet olika typer av marknadsundersökningar, men
säljarna är osäkra på vad som verkligen uppnås igenom dem.
Affärsutvecklaren menar att det ofta kan vara en stor organisations
dilemma att det görs för mycket undersökningar. Telia har avtal med flera
stora marknadsundersökningsföretag och inom affärsområdet arbetar 16-17
personer enbart med analys.

Säljarna anser att de får bra feedback från kunderna eftersom det oftast är
dem man vänder sig till. Båda menar dessutom att det är relativt vanligt att
man ringer upp kunden en tid efter köpet, för att kontrollera hur allt
fungerar.

För att ta reda på vad kunderna tycker och tänker har Telia  även något som
kallas nöjd-kund-index (NKI), vilket är ett index baserat på ett antal
kunders uppfattning om företaget. Indexet visar emellertid inte den
enskilda kundens uppfattning utan endast ett medeltal. Detta gör att utslaget
exempelvis kan bli negativt om de tillfrågade hör till de mest missnöjda
kunderna och inte täcker in de mest nöjda. Inte heller extremfall syns i
indexet. NKI ger således en bild över hur nöjda kunderna generellt är.
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Säljcoachen hade hellre sett ett NKI på de 20 % av kunderna som drar in 80
% av intäkterna så att man utifrån ett sådant resultat kan tillfredsställa dessa
på ett riktigt sätt, så att de stannar kvar hos Telia. Dessutom efterfrågar han
en undersökning som visar inom vilka områden kunderna är nöjda eller
missnöjda.

6.1.6 Databaser och lagringssystem

Säljarna och affärsutvecklaren är överens om att de system som används
för att lagra information om kunden inte fungerar tillfredsställande.
Systemen i sig fungerar väl och är välutvecklade, men dessvärre är de inte
kopplade till varandra. Information lagras kontinuerligt i systemen och
faller automatiskt bort då den är inaktuell.

Säljarna använder exempelvis ett system som innehåller uppgifter om vilka
produkter och tjänster kunden har, ett annat med data om kundkontakter
och ärendehantering och ytterligare ett med övriga uppgifter, t ex
önskemål, om kunden. Kundtjänst har tillgång till ännu fler system där
exempelvis uppgifter om service finns noterade.

Samtliga säljare lägger in data om kunden i system vilket gör att om
säljaren slutar sin anställning finns ändå uppgifterna kvar hos företaget.
Detta underlättar för efterträdande säljare.

Önskemålet från säljarsidan har varit att det ska vara ett system där all
information samlas och som säljare såväl som kundtjänst och support ska
ha tillgång till. Idag har säljarna ingen överblick över hela köpprocessen,
något som skulle underlättas med ett integrerat system.

6.2 Ur kundens synvinkel

I detta avsnitt sammanfattar vi den data vi fått in från våra intervjuer med
kunderna och redovisar dem fall för fall. För varje enskild kund presenterar
vi kundens uppfattning om Telia, kontakten med leverantören samt
kundens syn på erbjudanden och service. Eftersom inte alla kunder har en
personlig kontakt på Telia förekommer skilda uppfattningar om hur framför
allt kontakten ser ut.
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6.2.1 Kund A

”Vi är väl inte så förtjusta i Telia direkt.”

Kundens uppfattning om Telia

Den första kunden menar sig inte direkt ha valt Telia som leverantör. Hans
företag har varit kund hos Telia sedan starten i början av 1900-talet
eftersom detta tidigare var den enda operatören på marknaden. Efter
avregleringen brydde de sig inte om att byta.

Kund A har en negativ syn på Telia och tycker inte att företaget är smidigt
att jobba med. Orsaken till den negativa inställningen är att den viktigaste
tjänst som kunden har genom Telia, och som är kärnan i hela
verksamheten, har fungerat mycket dåligt. Kundföretaget har haft stora
problem med tjänsten, något som har påverkat hela organisationen och då
även det ekonomiska resultatet. Det som legat bakom de flesta problemen
är att den tjänst som Telia rekommenderade, och som kunden sedan
införskaffade, inte var lämplig för eller passade kundens verksamhet. Stora
överbelastningar har lett till att systemet har gått sönder vilket i sin tur har
bidragit till att kunden gått miste om flera av sina kunder.

Kund A upplever inte Telia som en leverantör eller ”ett Telia”, utan istället
som flera helt enskilda bolag. Han menar att ”Det är ju inte bara ett Telia,
utan Telia gånger 100”. Han tycker vidare att kommunikationen inom
Telia och mellan olika Telia-bolag verkar fungera mindre bra och beskriver
situationen som ”vattentäta skott” mellan avdelningarna.

Kundföretaget ska byta tjänst nästa år och har valt att stanna kvar hos Telia.
De hade gärna bytt leverantör men stannar kvar eftersom den tjänst som
kunden vill ha är för dyr hos konkurrenterna.

Kontakt med Telia

Kund A har en kontaktperson på Telia men denna har bytts ut vid ett par
tillfällen. Till kontaktpersonen vänder sig kunden endast vid större ärenden,
exempelvis stora beställningar.
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Kunden upplever det som om det i princip endast är han som tar kontakt
med Telia och inte tvärtom. Det har hänt att Telia ringt men oftast har det
varit kunden som tagit kontakt eftersom hans företag haft så mycket
problem med framför allt en av sina tjänster.

Vid problem är det till företagskundernas felanmälan de vänder sig. Där har
de ingen personlig kontakt utan kan hamna vart som helst i Sverige. När
felanmälan kontaktas presenterar sig kunden med företagsnamnet och dess
huvudnummer (telefonnummer). Kunden upplever inte att personalen i
kundtjänst känner igen företaget men däremot att den tekniker som ska lösa
problemet gör det.

Om bemötandet säger kund A att det är lite blandat. Han får ibland känslan
av att Telia inte riktigt vill ta tag i problemen eller ta på sig ansvaret för
dem utan istället vill skylla det på någon annan.

Tre av de fyra kunder vi intervjuat har blivit inbjudna till någon form av
arrangemang/events. Kund A har själv inte närvarat vid något sådant men
tror sig veta att företagets tidigare VD fått någon form av inbjudan. Han
nämner att Telia bjudit in dem vid ett tillfälle då de hade en presentation på
en av stadens biografer.

Kund A har inte använt sig av Telias hemsida och kan därmed inte uttala
sig om denna. Vad gäller kundundersökningar vet han att företaget deltagit
i en kundundersökning som Telia genomfört, men det var inte han själv
som medverkade och han vet inte vilka frågor som berördes. Han anser inte
att det hade varit bra att ha mer kontakt med leverantören än de har i
dagsläget.

Erbjudandet

Kund A säger att Telia sålde helt fel erbjudande till hans företag, vilket har
lett till stora problem. Han ansåg att de blev ”förda bakom ljuset” och
menar att Telia gärna vill baka ihop allt i ett för att sedan kunna sälja ett
helt paket. Någon specifikation på paketet fick de inte heller.
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Service

Kund A nämner att det inte finns någon flexibilitet på Telia. Om det har
blivit fel på en tjänst och det är någon form av kaos så anser han att man på
Telia måste kunna behandla det med förtur istället för att säga ”Nej, det
kan inte jag göra, det är en annan avdelning som planerar jobben” o s v.

Han är emellertid nöjd med serviceteknikerna. Han säger att dessa har en
inställningstid på två timmar vilket de alltid håller.

Vid installerandet av nya tjänster har Telia också slarvat, enligt kunden.
Vid ett tillfälle gick allt bra fram till att man skulle koppla på tjänsten.
Teknikbiten fungerade bra men det brast i kommunikationen med Telia.

6.2.2 Kund B

”Jag ser på Telia som en stor, trygg, något trög och ibland ganska dyr
leverantör.”

Kundens uppfattning om Telia

Kund B anger att hans företag varit kund hos Telia i 3 ½ år. Anledningen
till att de valde Telia var främst att det var enkelt. Om kunden skulle starta
om sitt företag idag och på så sätt kunde välja om vad gäller leverantör,
skulle han främst titta på priset. Telia skulle finnas med bland de offerter
han studerade, men han har ingen preferens för något bolag. Priset skulle
vara det avgörande.

Den här kunden är inte missnöjd med Telia men vill inte gå så långt att han
säger att han är nöjd. Det mesta fungerar men mer än så är det inte.

Liksom kund A upplever denna kund att Telia är flera helt skilda bolag,
inte en leverantör. Därför ser han det inte som vare sig en fördel eller
nackdel att ha exempelvis fast telefoni hos Telia och mobilabonnemang hos
en annan leverantör. Om tjänsterna är samlade hos Telia tillhör respektive
tjänst ändå olika bolag inom koncernen, vilket gör att det inte är någon
fördel att ha allting hos samma leverantör.
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Något annat som framkommer och som flera av kunderna nämner är att
Telia är ett dyrt alternativ jämfört med många andra leverantörer. Kund B
beskriver företaget som en ”stor, trygg, något trög och dyr leverantör”.
Med trygg menar han att de har funnits länge och att man därmed vet och
kan lita på att systemen fungerar. Adjektivet trög syftar på att Telia oftast
tar längre tid på sig än de har sagt.

Flera av de intervjuade säger att en stor del av problemen Telia har kan
hänvisas till att det är ett stort och komplext företag. Kund B har arbetat
med Telia och är insatt i organisationen. Han säger: ”Det är ju ett
jätteföretag så jag vet ju hur svårt det är.” Detta faktum gör att han delvis
har överseende med och viss förståelse för de misstag eller fel som
leverantören begått.

Kontakt med Telia

Kund B tror att det finns en tänkt kontaktperson på Telia. Denne byts
emellertid hela tiden ut, så det är ingen han vänder sig till särskilt ofta.
Eftersom kontaktpersonen hela tiden byts ut upplever kunden att Telia
aldrig har någon koll på vem kunden är och vad denne har för behov.

I allmänhet är det Telia som ringer kunden, främst för att presentera någon
typ av erbjudanden. Kunden ringer bl a för att påminna företaget om något
som de glömt. Kund B har inte varit med om att personal har ringt för att ta
reda på att saker fungerar, även om det händer att någon från Telia spontant
tar kontakt. Enligt honom är det som om ”personer dyker upp lite grand
som gubben i lådan”. Det blir därmed omöjligt för kunden att förstå varför
just en viss person är inblandad vid ett specifikt tillfälle.

När kunden kontaktar Telia för förfrågningar brukar han gå igenom sina
avtal och se om det finns något namn och nummer där. Om det handlar om
felanmälan ringer han däremot Telias huvudväxel. I växeln möter han
ingen form av igenkännande. I stället måste han uppge ett
organisationsnummer vilket bidrar till att känslan av anonymitet förstärks.
Han tycker att det känns som om personalen hittar dem någonstans långt
bak i ett register. Vidare menar han att det är synd att Telias personal inte
har någon känsla för hur pass ”viktig” en kund är. Han anser att det är
vettigt att ett företag ger sina kunder service utifrån hur pass viktiga de är.
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Kunden har använt Telias hemsida, framförallt i syfte att hämta
information. Hemsidan är dock väldigt rörig och alldeles för komplicerad.
Han tycker att den är enormt svår att hitta i samt att han cirklar runt mellan
massor av sidor och inte har någon aning om hur man hittar rätt. ”Det är
värre än att hitta på Internet vanligtvis” är hans kommentar.

Kunden vill inte i dagsläget ha mer kontakt med Telia än han redan har.
Han tror dock att det skulle vara bättre med en fungerande personlig
kontakt så att en form av relation skulle kunna bildas. Då skulle kontakten
med Telia se annorlunda ut.

Erbjudandet

Kund B tycker att det känns som om Telia endast går in för att sälja det de
har istället för att verkligen se till kundens behov. Han har uppfattningen att
Telia vill sälja tjänster som gör att de binder de befintliga kunderna
närmare till sig. De ringer ofta angående olika rabatterbjudanden och för att
sälja nya tjänster.

Vad gäller de tjänster kunden har tycker han att dessa överlag fungerar bra.
Det är endast på mobilsidan han anser att det skulle kunna vara bättre.

Service

Kund B menar att Telia lovar saker, t ex beträffande leveranstider, men att
det alltid tar längre tid än de säger. Vidare berättar han att det har hänt att
Telia glömt bort vissa uppdrag men att ingen kompensation har givits. När
saker och ting ska göras ser han ingen brådska utan upplever att attityden
snarare är att ”Vi kan göra det om tre veckor eller en månad” istället för
”Vi gör det i morgon”. Han tycker inte att det känns som om Telia
prioriterar något de har missat eller gjort fel utan det blir bara ett ärende
bland alla andra.

Om bemötande säger kund B att det är vänligt och hjälpsamt men att det
inte alltid är någon substans bakom hjälpsamheten. Ett exempel som ges är
att om han ringer exempelvis angående ett problem så säger personalen ofta
att någon annan ska ringa upp och hjälpa till senare. Tyvärr sker detta
sällan. Han nämner också att det förekommer en del telefonköer.



Empiri

62

6.2.3 Kund C

”Jag har inga negativa synpunkter på Telia.”

Kundens uppfattning om Telia

Vårt tredje kundföretag, kund C, har varit kund hos Telia i ca fem år. Sedan
1998 har kunden en annan leverantör för vissa tjänster eftersom denne
kunde erbjuda ett billigare alternativ. Kunden skulle kunna tänka sig att
anlita Telia för nya tjänster. Kostnad och förtroende är aspekter kunden
värdesätter vid val av leverantör och han anser att han har förtroende för
Telia.

Det finns kunder som ser Telia som en mycket bra och klanderfri
leverantör och till dem hör kund C. Han är helt nöjd och har ingenting att
klaga på utan tycker att allt fungerar bra och smidigt. Denna positiva bild
kan framför allt hänföras till den kontaktperson som kunden har. Han
menar att det är tack vare honom som han tycker så bra om Telia.

Gällande Telias prissättning menar han att denna är något annorlunda än
konkurrenternas. Han tycker dock att det är naturligt att Telia kan ta ut ett
högre pris, då de äger det mesta av nätet.

Till skillnad från de övriga kunderna vi pratat med ser denna kund Telia
som ”ett bolag”.

Kontakten med Telia

Kund C har mycket kontakt med sin kontaktperson och tycker att det
fungerar alldeles utmärkt. Kontaktpersonen ringer ibland upp och frågar
hur det går om det är en leverans på gång. Den personliga kontakten kan
även ringa i säljande syfte om han tror att kunden skulle behöva något
särskilt.

Kund C har alltså kontakt med Telia via telefon men nämner även att han
då och då skickar e-post, något som fungerar mycket smidigt. Kontakten
med Telia har exempelvis rört vidare beställningar, flytt av abonnemang
och nya beställningar. Hur mycket kontakt de har varierar från period till
period, säger han.
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Vid problem vänder sig kunden till företagskundtjänst som, enligt kunden,
undersöker problemet på ett enkelt och smidigt sätt. Det går snabbt och han
har ingenting att anmärka på. När han ringer till växeln får han
uppfattningen att kunden är ganska anonym, men ser inte detta som ett
problem. Han presenterar sig med organisationsnumret och tycker att detta
fungerar smidigt.

Kunden använder Telias hemsida ytterst lite. Han har inga åsikter om hur
hemsidan fungerar, men anser att den information han behöver finns där.

Även kund C har medverkat i kundundersökningar och är positivt inställd
till dessa. Han menar dock att i och med att han redan är så pass nöjd med
Telia, kan en undersökning knappast leda till att det blir så mycket bättre.
Han upplever att Telia uppfyller hans krav och tycker inte att det behövs
mer än så.

Vad gäller andra aktiviteter blev kundföretaget inbjudet till ett IP-
seminarium i våras. Det har även kommit andra inbjudningar men mycket
har hamnat i papperskorgen, främst för att det har berört områden som inte
intresserar kunden.

Erbjudandet

Kund C har flera olika tjänster hos Telia och tycker att detta fungerar bra.
Han vill inte ha en säljare som ringer och frågar och vill sälja och som
påstår att de har något som passar just honom. Han upplever inte en sådan
attityd hos Telia utan tycker att de sköter sig bra jämfört med andra
säljbolag och leverantörer.

Service

Beträffande bemötandet hos Telia personal tycker kunden att det fungerat
bra. Han återkommer ofta till kommentaren att han inte har några negativa
synpunkter på Telia.

Oftast tycker han att Telia håller sina leveranstider. Han nämner också att
Telia ofta tar ut ett högre pris desto snabbare man vill ha en tjänst.
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6.2.4 Kund D

”Telia har skärpt sig tycker jag.”

Kundens uppfattning om Telia

Kund D har varit kund hos Telia sedan 70-talet. Företaget är inte
helhetskunder hos Telia utan anlitar sedan avregleringen även andra
leverantörer. Anledningen till detta är att Telia fortfarande är ett relativt
dyrt alternativ i sammanhanget. Kunden uppger att man kan sänka sina
kostnader med 60 % om man använder sig av andra leverantörer.

Denna kunds bild är att Telia utvecklas i rätt riktning och är på rätt väg.
Från att ha varit ”nonchalanta, odrägliga och inte särskilt bra att ha att
göra med” så tycker han att företagets attityd har förbättrats väldigt
mycket. Numera får han snabbare och mer korrekta svar än tidigare och
slipper bli omkopplad lika ofta. Tidigare fick kunden känslan av att Telias
personal endast svarade i telefonen om de orkade. Han berättar också att
kundtjänst då stängde klockan tre på fredagar och menar att det inte går att
jobba på sådana premisser eftersom det är nödvändigt att ha tillgång till
support om något händer. Idag fungerar det dock mycket bättre, vilket gör
att han skulle kunna tänka sig att lämna konkurrenterna och bli helhetskund
hos Telia om det skulle bli aktuellt.

Kontakten med Telia

Kund D har ingen kontaktperson på Telia men tycker ändå att kontakten
fungerar bra. Han tror dock att det skulle vara bättre om det fanns någon på
företaget som han kunde vända sig till och som känner till hans behov.
Avsaknaden av en kontaktperson gör att kund D känner sig anonym när
han ringer. Orsaken till att kundföretaget inte har någon speciell
kontaktperson känner han inte till.

Liksom övriga kunder tar kund D kontakt med Telia via telefon. Till 70 -
80 % ringer han till kundtjänst. Han anser att det är mest de som ringer, inte
Telia. Han berättar dock att en säljare nyligen ringde och ville göra ett
kundbesök för att diskutera någon ny lösning som eventuellt skulle passa
företaget. En tid för mötet bokades in men säljaren dök aldrig upp. Hon
ringde inte heller och meddelade att hon inte skulle komma. I övrigt kan
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han inte minnas att Telia har ringt spontant, om det inte varit för att sälja
något.

Kund D har använt hemsidan och försökt göra beställningar via denna, men
det gick inte särskilt bra. Han upplevde att man var tvungen att ha en
förkunskap om Telias produkter för att kunna beställa där. Det fanns
dessutom en massa facktermer som man var tvungen att känna till för att
det skulle fungera vilket han såg som ett stort problem. Han tycker dock att
idén är mycket bra, men att det måste vara lättare.

Kundföretaget har blivit inbjudna till olika arrangemang av Telia men inte
deltagit på något. Kund D minns t ex en teater på Cirkus i samband med en
release av ett nytt bolag. Dessutom har företaget blivit inbjudna till
arbetsseminarier. Kund D tror inte att företaget medverkat i någon
kundundersökning.

Kunden anser inte att han skulle vilja ha mer kontakt med Telia. Man kan
kontakta Telia när det behövs och får då bra respons, menar han.

Erbjudandet

Enligt kund D bearbetar inte Telia sina kunders behov utan försöker snarare
sälja det de har. Han anser dock att de tjänster han har håller den kvalitet
som Telia lovat.

Service

Beträffande servicen tycker kund D att det alltid går snabbt och smidigt.
Numera anser han att Telia så gott som alltid håller leveranstiderna. Han
tycker också att personalen är duktig, speciellt de tekniker som kommer ut.
Enligt honom vet dessa alltid vad de ska göra.

Den här kunden menar dock att runtslussningar i växeln är ett stort problem
även om han tycker att det var mycket värre tidigare. När han ringer till
exempelvis kundtjänst berättar han sitt ärende för den som svarar. Därefter
blir han vidarekopplad och får berätta samma sak igen och det är inte sällan
detta upprepar sig tre fyra gånger under samma telefonsamtal.
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7 Analys
I detta kapitel analyseras uppsatsens empiriska resultat m h a dess
teoretiska delar. Genom detta återknyter vi till de problemställningar vi
ställde oss i inledningen av uppsatsen. Vi inleder kapitlet med att utreda
vilka inslag av CRM som kunnat urskiljas i Telia Företag. Därefter
presenteras en analys över hur CRM kan påverka kundtillfredsställelsen i
vårt fallföretag.

7.1 Inslag av CRM i Telia Företag

Ett delsyfte med denna uppsats är att undersöka vilka inslag av CRM som
kan urskiljas i ett stort teknikbaserat B-to-B företag. Nedan presenteras vad
vi kommit fram till beträffande detta delsyfte. För att läsaren lättare ska
följa med i vårt resonemang visar vi figur 4.5 ännu en gång, med
förhoppning om att det underlättar analysens struktur och överskådlighet.

Figur 4.5: CRM komponenter. Källa: Egen.

CRMKundvärde

Kundanpassning

Kunddatabas

Kunddialog

Lärande relationer
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7.1.1 Kundvärde

Enligt teorierna vi presenterat i kapitel 4 är det viktigt att behandla
kunderna efter vilket värde de har för företaget. I vårt fallföretag har vi sett
att säljarna anser sig behandla kunderna olika. Det är till stor del säljarna
själva som får välja vilka prioriteringar som ska göras. Det som oftast
avgör vilken behandling och service kunderna får är hur mycket pengar de
genererar till företaget. Kunder som står för en stor del av intäkterna får
vanligtvis mer service och uppvaktning. En av de säljare vi pratat med talar
om att man inom vissa delar av företaget delar upp kunderna i silver-, guld-
och platinakunder men detta verkar inte vara något som är allmänt
vedertaget inom organisationen.

Trots att säljarnas menar att särbehandling sker, har vi inte kunnat urskilja
någon större skillnad i behandling hos de kunder vi talat med. Deras åsikt
är överlag att Telia inte har någon känsla för hur pass viktig den enskilde
kunden är. Skillnader i behandlingen hos Telias kunder beror, enligt oss,
till stor del på om man har en personlig kontakt på företaget eller inte. Vi
har även tyckt oss uttyda att behandlingen kan variera från säljare till
säljare. De säljare som vi talat med verkar båda vara kundorienterade. En
viktig faktor är också hur många kunder den enskilde säljaren har. En
säljare som ansvarar för 200 kunder kan naturligtvis inte behandla dessa på
samma sätt som en säljare som endast har ansvar för en.

Enligt Peppers & Rogers (1999) kan och bör företaget räkna ut vilka
kunder som företaget ska behålla och vilka de ska göra sig av med. Som
nämnts i ett tidigare kapitel talar författarna om Mest värdefulla kunder,
Sekundärkunder och Nollvärdekunder. Vi anser att Telia, utifrån säljarnas
kommentarer, har en liknande indelning av kunderna. Vi kan dock urskilja
två stora skillnader vid en jämförelse med författarna. För det första verkar
det inte finnas någon klar riktlinje för hela företaget angående vilka kunder
som bör prioriteras. För det andra brister strategin gällande
nollvärdekunder.

Beträffande avsaknaden av en enhetlig strategi vad gäller
kundprioriteringar har vi redan nämnt att det delvis är upp till varje säljare
att bestämma och det ser dessutom olika ut inom olika delar av Telia.
Förestående kan leda till att prioriteringarna är helt subjektiva. Subjektiva
bedömningar kan leda till att det inte är de strategiskt sett viktigaste
kunderna som prioriteras. Vi förmodar att många anställda endast ser till
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vad kunderna genererar för intäkter i dagsläget. En av de säljare vi pratat
med nämner att man inte endast kan titta på situationen idag eftersom man
aldrig vet vad en kund kan inbringa för inkomster i framtiden. Vi anser att
detta är en mycket tänkvärd kommentar. Peppers & Rogers (1999) skriver
att ett strategiskt värde bör beräknas på kunderna. Detta värde visar vad ett
företag skulle kunna få från kunden om denne bearbetades. Enligt vad vi
har kunnat utläsa från våra intervjuer görs inga beräkningar på kundens
strategiska värde idag trots att sådana skulle kunna bidra till ökad
lönsamhet. Exempelvis anlitar vissa av Telias kunder idag även andra
leverantörer för en del tjänster. Om Telia bearbetade kunden och i stället
knöt denne till sig skulle värdet på kunden öka. Ett annat exempel är om ett
företag är snabbt växande. I ett sådant fall kan det tänkas att företaget inom
en snar framtid kommer ha behov av ytterligare tjänster och produkter.
Dessa utgör potentiella affärer och för Telia skulle det vara bra att knyta
starkt växande kunder hårdare till sig eftersom det finns en chans att dessa i
framtiden kommer generera stora inkomster.

Vi hävdar att Telia har en bristande strategi även när det handlar om
nollvärdekunder. Företaget har med största sannolikhet kunder som i
dagsläget kostar mer än de smakar men vi har inte sett några tecken på att
Telia arbetar för att avyttra dessa. Detta kan till stor del bero på att Telia
fram till inte för så länge sedan var ett monopolföretag. Som ensam aktör
på marknaden var Telia mer eller mindre tvunget att vända sig till alla typer
av kunder, något som de inom stora delar av organisationen fortfarande
gör. Affärsutvecklaren säger dock att han tror att det kommer bli
nödvändigt att göra nya segmenteringar och koncentrera sig på det som
företaget är bra på. Vi tror i enlighet med honom att man måste sikta in sig
på några tydliga målgrupper för att klara av den hårda konkurrens som nu
råder på marknaden.

Peppers & Rogers (1999) menar att en uppdelning och prioriteringar av
kunder är en naturlig följd av att man ser varje kund som unik. I vårt
fallföretag tror vi dock inte att uppdelningarna görs som följd av att man
ser de enskilda kunderna som unika. Vi har nämligen tidigare sett att
kunderna känner sig anonyma då de kontaktar Telia. I de flesta fallen har
det varken räckt att uppge företagsnamn eller telefonnummer för att
personalen ska kunna identifiera dem. Detta bidrar till att kunderna inte
känner sig unika eller att de får känslan av att företaget saknar kännedom
om deras önskemål. En kund tycker också att det är synd att Telia inte visar
sig veta hur viktig kunden är vilket tyder på att alla behandlas lika.
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7.1.2 Kundanpassning

Enligt såväl META Group (Shahnam, 1999) som Peppers & Rogers (1999)
är en grundidé med CRM kundanpassning, d v s att man skapar och säljer
produkter och tjänster utifrån de enskilda kundernas behov.

Den affärsutvecklare vi träffat menar att alla Telias kunder hittills har
behandlats på ungefär samma sätt och man har inte tagit reda på vad den
enskilde kunden verkligen efterfrågar. Det har främst varit en
envägskommunikation där en produkt utvecklas och säljs utan att man vet
om kunden verkligen efterfrågar just detta. Således har ingen
kundanpassning gjorts. Konkurrenter till Telia har tagit stora
marknadsandelar eftersom de har kunnat specialisera sig på en viss
kundgrupp och bygga upp en förståelse för deras behov. Som en följd,
anser vi att det idag skulle kunna vara fördelaktigt för en kund att byta till
en leverantör som ser till de enskilda behoven. Vi har sett att säljcoachen
tror att anledningen till att det är omöjligt att specialanpassa produkter och
tjänster till alla är att antalet kunder är så stort. Detta är en åsikt vi ansluter
oss till. Även om det genom ny teknik är fullt möjligt att lagra information
om kunderna, går det inte att anpassa tjänster efter 58 000 olika
preferenser.

Den andra säljaren vi talat med säger emellertid att många av Telias
lösningar idag är skräddarsydda. När säljarna kommer ut till en kund eller
talar med denne per telefon har de ett ”frågeverktyg” som mer eller mindre
följs i syfte att se vad kunden har behov av. Utifrån detta görs alltså en
behovsanalys av kunden och därefter försöker säljaren hitta någon produkt
eller tjänst som passar. Vår uppfattning är att det är tidsmässigt omöjligt att
genomföra en sådan behovsanalys för samtliga kunder, åtminstone en
utförlig sådan.

Kunderna å sin sida är av den uppfattningen att Telia säljer det de har
istället för att se till kundernas behov. När säljarna ringer angående nya
erbjudanden eller rabatterbjudanden upplever kunderna att de snarast
försöker sälja in det Telia har. Kund A blev, som han säger, lurad att köpa
en viss tjänst även om den egentligen inte var den rätta med tanke på
ändamålet. Kund B menar att Telia bakar ihop en mängd olika produkter
för att sedan kunna sälja hela paketlösningar även om kunden inte har
behov av allt som finns däri.
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Utifrån ovanstående kan vi se att affärsutvecklarens bild av hur säljarna
jobbar verkar stämma bra överens med den bild som kunderna har givit oss.
Säljarna, däremot, säger sig jobba utifrån kundernas behov. Detta beror
eventuellt på att de säljare vi talat med inte är representativa för alla säljare
på Telia. Den ene av dem har endast en kund och då är det naturligt att han
kan kartlägga dennes behov på ett grundligt sätt. Den andra säljaren har
precis gått en säljkurs, eftersom han nyligen börjat jobba på företaget, och
har troligen där lärt sig att kundens behov ska vara i centrum. De båda
nämner dessutom att de inte tror att alla säljare arbetar så som de gör.
Utifrån detta tycker vi oss tydligt se att Telia fortfarande snarare ser och
behandlar kunderna som en massa och att ingen hänsyn tas till varje enskild
kunds behov. Vi tycker att det verkar som om det är något som man på
företaget är relativt medvetna om. Erbjudanden skapas av företaget och
dessa säljs sedan till kunderna.

På Telia strävar man idag efter att alla ska bli helhetskunder. Tanken är att
det i framtiden kommer bli mer och mer paketlösningar som säljs till
kunderna. Utifrån kundernas syn på de paketlösningar som finns idag så
tycker vi att detta verkar vara en motsägelsefull strategi för ett företag som
vill arbeta för att bli mer kundfokuserade. Peppers & Rogers (1999) talar
om att ett relationellt företag måste övergå från att koncentrera sig på
slutprodukter och tjänster till att se sig själv som tillverkare av olika delar
som kan kombineras efter kundernas behov. Övergår man då till att främst
sälja färdiga paketlösningar så anser vi att man går åt helt fel håll. Skulle
det istället vara så att paketlösningarna anpassades efter varje kunds behov
och därmed såg helt olika ut så skulle man kunna säga att företaget rörde
sig mer mot ett relationellt företagande vilket inte är fallet i vårt fallföretag.

7.1.3 Lärande relationer

Enligt Peppers & Rogers (1999) innebär en lärande relation att kunden lär
företaget vilka hans eller hennes behov är. Dessa författare anser att det är
en lärande relation som får kunden att stanna kvar hos ett företag. Lärande
relationer är också en förutsättning för att kundanpassade produkter och
tjänster ska kunna tas fram. Enligt Swift (2001) är det pågående lärandet
den mest betydelsefulla aspekten av CRM.

Med tanke på hur stor kundstock Telia har finns det ingen möjlighet att,
såsom samtliga författare i kapitel 4 förespråkar, skapa en lärande relation
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med alla kunder. Som vi nämnt ovan verkar de också på företaget vara
medvetna om detta. Affärsutvecklaren nämner att de flesta kunder hanteras
på ungefär samma sätt och att företaget inte ordentligt tar reda på vad den
enskilde kunden efterfrågar. Det är endast till de större kundföretagen som
det finns en specialiserad grupp människor som tar fram vad kunden vill
ha. Även när det gäller kundindividuella planer görs sådana endast för de
viktigaste kunderna.

De kunder vi träffat hör med tanke på deras storlek och de tjänster de har,
inte till de företag som drar in mest intäkter åt Telia. De ingår därmed inte
bland de högst prioriterade kunderna. Som följd av detta görs det bland
dessa kunder inga stora ansträngningar för att skapa en lärande relation.
Kundernas åsikter om hur väl Telia tillgodoser deras behov går isär. Den
person vars åsikt om företaget är mest negativ anser att Telia inte alls har
tagit reda på deras unika behov eller lärt av dem. Följden av detta blev, som
vi tidigare sett, att kunden fick en tjänst som inte passar den verksamhet
som bedrivs, något som orsakat mycket bekymmer.

Det faktum att Telia är en stor och komplex organisation kan, enligt oss,
försvåra lärandet på följande sätt. Många anställda på Telia har kontakt
med en och samma kund och varje enskild anställd har kontakt med ett
antal olika kunder. På så sätt blir det orimligt svårt att lägga detaljer på
minnet. Telia arbetar för att få ett heltäckande datalagringssystem, vilket
skulle kunna underlätta för personalen och även förbättra lärandet (för
vidare diskussion om datalagringssystem, se 7.1.5 Kunddatabas).

Vi har i avsnittet om kundanpassning nämnt att säljarna vi talat med gör
behovsanalyser för varje kund. Med hjälp av en sådan analys blir det
möjligt att uttyda kundens behov och även lyfta fram detta. Vi anser att
behovsanalyser är en bra grund för en lärande relation. Trots att
behovsanalyser ska göras på varje kund har flera av kunderna emellertid
antytt att Telia sålt eller försökt sälja tjänster eller tjänstepaket som man
inte har behov av. Detta leder till att vi ställer oss något undrande till i
vilket syfte en behovsanalys görs. Är det för att säljaren ska hitta en
möjlighet att sälja så många tjänster som möjligt eller för att få en lärande
relation och verkligen ge kunden vad denne önskar sig? Vår tolkning är att
målet med behovsanalyserna borde vara att uppnå båda dessa syften.
Eftersom Telia är en vinstdrivande verksamhet är målet självklart att uppnå
en så hög lönsamhet som möjligt vilket görs genom försäljning. Å andra
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sidan är det omöjligt att uppnå höga försäljningssiffror om man inte känner
till kundernas önskemål och behov.

En sista reflektion om lärande relationer berör det faktum att Telia under en
lång period har varit en teknikbaserad organisation med fokus på produkter
och tjänster. Det kan vara svårt för denna typ av bolag att göra en
helomvändning och tänka ur kundperspektiv. Tidigare har produkter och
tjänster utvecklats och bjudits ut, utan att man brytt sig om vad kunden vill.
Nu blir det i stället nödvändigt att ta reda på vad kunden vill ha och
producera därefter. Även om säljarna anser sig ha en bra bild över kunden
anser vi att hela organisationen måste präglas av lärande relationer om en
förändring ska ske.

7.1.4 Kunddialog

Samtliga författare som vi behandlat i kapitel 4 nämner vikten av en
kunddialog. Dialogen är nödvändig för att företaget ska kunna ta reda på
kundens behov och för att feedback ska kunna fås (Peppers & Rogers,
1999). Alla de kunder vi har intervjuat har någon form av dialog med
företaget men den fungerar inte alltid tillfredsställande. De flesta av
kunderna är nämligen av den uppfattningen att de står för i stort sett all
kontakt med Telia. Om någon på företaget kontaktar dem är det av
försäljningsskäl. Kundernas bild liknar affärsutvecklarens syn på hur
säljarna arbetar. Säljarna, å sin sida, anser att det förekommer såväl kund-
som företagsinitierad kontakt, vilket Peppers & Rogers (1999) talar om.
Enligt säljarna är det inte något ovanligt att ett köp följs upp genom att
någon ringer upp kunden och hör hur allt fungerar. De menar vidare att de
har en bra och nära relation och en fungerande dialog med de kunder, åt
vilka de är kontaktpersoner. De delade åsikterna tycker vi tyder på att det
finns brister i kommunikationen och att dialogen skulle kunna förbättras.

Kunddialogen tycks fungera bra i de fall där det förekommer en
kontaktperson. Detta menar säljarna, men också hos den kund som har den
bästa bilden av Telia har vi sett att det just är relationen till
kontaktpersonen som skapat det positiva intrycket. Även de andra kunderna
har uttalat sig fördelaktigt om att ha en personlig kontakt på Telia. Vi har
emellertid förstått att det är långt ifrån alla kunder som har en personlig
säljare att vända sig till. Telia planerar dessutom att inom en snar framtid
avskaffa systemet med individuella kontaktpersoner. I stället ska det satsas
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på en kompetent kundtjänst som ska kunna besvara alla typer av
förfrågningar. En av säljarna tror att det är kompetensen som i framtiden är
det viktiga, inte personen som står för den.

Enligt Swift (2001) är det viktigt att veta hur kunderna interagerar med
företaget. På Telia sköts kontakten för det mesta medialt, d v s exempelvis
genom telefon eller e-post. Riktiga kontakter, där parterna möts och
samtalar, hör till ovanligheterna. Eventuellt kan detta ha en något negativ
inverkan på relationen eftersom människor lättare blir lojala till ett ansikte
än till en röst i en telefon. Å andra sidan är vårt intryck att kontakterna via
telefon fungerar relativt bra. Förutom telefon och e-post kan kunderna
nyttja hemsidan men i dagsläget förefaller användandet av denna vara
något sparsamt. Vår uppfattning utifrån kundernas svar är att sidan är rörig
och svår att hantera. Dessutom finns alltför få funktioner inlagda. En bättre
hemsida i framtiden kan tjäna som en alternativ interaktionsplats med
möjlighet till dialog. Enligt Peppers & Rogers (1999) bör alla tillfällen att
interagera med kunden ses över så att de kan utnyttjas på bästa sätt men
resonemanget om hemsidan tyder på att detta inte görs inom Telia.

Utöver ovanstående kundinteraktioner förekommer inom Telia bl a olika
former av kundundersökningar, något som också kunderna säger sig ha
stött på. Analyser över kundtillfredsställelse och behov pågår, enligt
affärsutvecklaren, ständigt. Det vi finner intressant är emellertid att vare sig
kunderna eller säljarna riktigt verkar se syftet med dessa undersökningar.
Ingen kund har sett konkreta resultat till följd av sin medverkan. Säljarna
anser att undersökningarna oftast ger en generell bild av en kundgrupp,
men inte visar den enskilde kundens nöje eller missnöje. Detta visar att
kundundersökningarna i dag inte används på ett optimalt sätt utan skulle
kunna utnyttjas bättre i syfte att erhålla feedback från kunderna.

Inte heller NKI (Nöjd Kund Index) fungerar tillfredsställande med tanke på
att kunddialogen ska leda till kundanpassning. Detta index är endast ett
medeltal och visar därför inte de enskilda kundernas åsikter. Ur CRM-
synpunkt är NKI enligt oss onödigt, och borde endast fungera som
komplement till mer individuella undersökningar.
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7.1.5 Kunddatabas

Vi har sett att mycket av det som tidigare nämnts bygger på en fungerande
databas. Enligt oss är en databas, där information om kunden kan samlas på
ett vettigt sätt, en förutsättning för att CRM ska kunna tillämpas. Både
Swift (2001) och META Group (Shahnam, 1999) menar att all typ av
information om kunden bör lagras i ett företags datasystem. På Telia har
man tillgång till väl fungerande system och det finns också en hel del
information samlad i dem. Problemet är dock att systemen inte är kopplade
till varandra vilket såväl säljarna som affärsutvecklaren är medvetna om.
Detta är också något som verkar lysa igenom hos kunderna, som tycker att
kommunikationen mellan olika bolag fungerar dåligt. Kunderna drabbas av
det bristande systemet när de kontaktar Telia på så sätt att det blir problem
med identifiering och de får berätta om sina problem åtskilliga gånger.
Kunderna känner sig dessutom anonyma. Med en bättre databas skulle det
vara möjligt och dessutom gå snabbt att få fram uppgifter om kunden, om
vilka tjänster denna har och eventuella problem som tidigare förekommit.

Enligt oss är de spridda systemen dock inte endast ett problem för kunden,
som får sämre service eftersom personalen inte har en bra informationsbas.
För såväl säljare som kundtjänsts personal blir det svårt att skapa sig en
helhetsbild av kunden. Ett bättre länkat system ger personalen möjlighet att
ta del av kundens historia i företaget och få en heltäckande bild av för hur
den unika kundens situation ser ut. Som vi ser det är det viktigt att samtlig
personal som har någon form av kontakt med kunderna får tillgång till all
information, oavsett var i organisationen man sitter. Detta anser vi vara
extra viktigt i en så stor och komplex organisation som Telia, som är
uppdelad i flera bolag.

7.1.6 Helhetssyn

De personer som vi talat med på Telia verkar förstå vikten av att arbeta
utifrån kundens behov. Affärsutvecklaren nämner att organisationen måste
bli mer lyhörd och att det måste bli mer relationsskapande för att man ska
kunna svara på kundens behov. När vi talar med honom märks det tydligt
att han har börjat tänka i CRM banor. Även säljarna verkar vara införstådda
med att Telia ska börja arbeta mer utifrån kunden och dennes behov men de
poängterar dock att inte alla delar denna syn. Telia är en mycket stor
organisation vilket gör det svårt att ”implementera” ett kundfokuserat
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tänkande hos alla. Som vi tidigare nämnt anser vi att man kan se CRM som
en form av kultur och det finns en mängd svårigheter med att förändra en
företagskultur. Dessutom är det enligt Robbins (1990) svårare att ändra
kulturen i en stor organisation än i en liten.

Vi ser stora brister i vårt fallföretag när det gäller CRM som helhet och
tanken om att det ska genomsyra hela organisationen. Utifrån de tidigare
erfarenheter vi har från Telia samt uttalanden från säljarna, tror vi att vi
hade fått en annan bild om vi hade intervjuat någon annan grupp inom
företaget som inte har direkt kontakt med kunderna. Säljarna är de som har
kontakt med kunden och vi tror därför att de många gånger är mer
medvetna och kundorienterade än andra inom organisationen. Om våra
spekulationer stämmer och det finns ett glapp mellan olika delar inom
företaget kan detta leda till problem. Peppers & Rogers (1999) anser att
CRM handlar om att integrera tanken om kundfokusering i alla delar av
verksamheten. Det blir därmed svårt för ett relationellt företagande att
fungera om de som utvecklar produkterna gör som de vill utan att veta vad
kunderna verkligen vill ha, samtidigt som säljarna ska försöka sälja utifrån
kundens behov. Den bild vi fått av Telia är dessutom att kommunikationen
inom företaget inte fungerar särskilt bra vilket försvårar situationen.

7.2 CRM, kundtillfredsställelse och Telia

Vi har i kapitel 5 visat hur CRM kan påverka kundtillfredsställelsen. Här
återknyter vi till det kapitlet genom att väva in vårt fallföretag. I enlighet
med uppsatsens syfte får läsaren på så sätt ökad förståelse för hur CRM kan
påverka kundernas tillfredsställelse i ett stort, teknikbaserat B-to-B företag.
För att underlätta för läsaren använder vi oss återigen av den modell som
presenterats i syntesen i kapitel 3 och som även använts i kapitel 5.1 (figur
3.2).
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Figur 3.2: Faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen. Källa: Egen.

7.2.1 Erbjudandet

Genom våra intervjuer har vi sett att Telia idag inte i någon större
utsträckning arbetar med kundanpassning. En säljare nämner att man på
Telia har skräddarsydda lösningar men de kunder vi träffat har inte märkt
av detta. Den dominerande uppfattningen bland kunderna är i stället att
Telia endast går in för att sälja det de har och inte ser till kundens egentliga
behov. Vi anser att kundanpassning och även bristen på denna påverkar
tillfredsställelsen hos Telias kunder.

Hos den kund som är mest missnöjd med Telia, nämligen kund A, grundar
sig missnöjet i att han blivit erbjuden en tjänst som inte alls uppfyller
behoven. Det har som följd varit en mängd krångel och problem som har
försämrat kundens bild av Telia. Även om vi är medvetna om att detta är
något av ett extremfall är vi övertygade om att situationen varit annan om
Telia använt sig av CRM. Detta grundar vi på att den kund som är mest
nöjd med Telia, kund C, fått specialanpassade erbjudanden tack vare att
han har en bra kontakt med sin kontaktperson. Vi förutsätter att denne
kontaktperson tagit reda på kundens behov och sålt tjänster efter dessa.
Kund A, däremot, har inte haft någon speciell person att kontakta. Hans
kontaktperson har bytts ut och en välfungerande relation har därmed inte
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kunnat utvecklas. Detta resonemang syftar till att visa att missnöje hade
kunnat undvikas om Telia på ett mer noggrant sätt tagit reda på vilka
kundens behov var. Rätt tjänst hade då kunnat utses redan från början.

En förutsättning för kundanpassade produkter är en fungerande kunddialog
(Peppers & Rogers, 1999). Vi har i kapitel 7.1.4 konstaterat att Telias
dialog med kunderna i vissa fall är bristande. Utifrån detta menar vi att en
förbättrad kunddialog skulle kunna leda till ett erbjudande som motsvarar
kundens behov vilket i sin tur påverkar kundtillfredsställelsen i positiv
riktning. Emellertid bör man vara medveten om att en kunddialog endast
kan förbättras om det finns intresse från kundens sida. Varken kund B eller
D vill i dagsläget ha mer kontakt med Telia än de redan har.

7.2.2 Försäljningsaktiviteter

Försäljningsaktiviteter handlar mycket om bemötande vid
försäljningstillfället (Lele & Sheth, 1988). Bland de kunder vi intervjuat
har vi inte kunnat urskilja någon generell uppfattning beträffande
bemötandet. Däremot är en gemensam erfarenhet den anonymitet de känt
då de kontaktat Telia. I tre av fyra fall tycks anonymiteten påverka
kundtillfredsställelsen i negativ riktning. Enligt Peppers & Rogers (1999)
gör en bra kunddatabas det möjligt att urskilja en kund bland flera tusen.
Telia, med sina 58 000 kunder, skulle därför på ett enkelt sätt kunna
påverka tillfredsställelsen genom att utveckla ett fungerande
kunddatalager. På så sätt skulle kunden känna sig igenkänd och således
mer uppskattad, vilket i sin tur skulle påverka tillfredsställelsen i positiv
riktning.

Vi har tidigare sett att kunderna verkar vara nöjda med sina
kontaktpersoner men Telia planerar att avskaffa dessa. Vi anser att
kontaktpersoner underlättar för såväl kunddialog som för lärande
relationer. Utifrån detta undrar vi hur det kommer bli när
kontaktpersonerna försvinner. Som vi tolkar det är systemet med
kontaktpersoner något positivt ut kundens synvinkel. Vi har redan nämnt
att kunddialogen underlättar kundanpassning vilket oftast ökar
tillfredsställelsen hos kunden.
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7.2.3 Service och aktiviteter efter köp

Bitner et al (i Söderlund, 1997) menar att personalen kan bidra till ökad
kundtillfredsställelse. De hävdar t ex att personalens sätt att bemöta fel
samt deras förmåga att leverera skräddarsydd service, påverkar graden
av tillfredsställelse. Även Parasuraman et al (Ibid) talar om att företagets
förmåga att erbjuda rätt service påverkar kundens uppfattning. På Telia
har vi sett att personalens leverans av service i hög grad påverkar hur
nöjda kunderna blir. Kund A tycker exempelvis att det saknas flexibilitet
i Telia. Han anser att attityden är att alla avdelningar hänvisar till
varandra i stället för att försöka lösa kundens problem med en gång.
Även kund B upplever att Telia inte är särskilt service-minded. Han
tycker att personalen är vänlig och hjälpsam men att det inte alltid är
substans bakom hjälpsamheten. Vi anser att kunderna inte skulle fått ett
sådant bemötande om hela organisationen varit kundfokuserad. Med
detta menar vi att om Telia lyckas få in ett CRM-tänk i hela
organisationen, i varje delbolag och på varenda avdelning, skulle
kundtillfredsställelsen automatiskt påverkas positivt.

Precis som vid själva försäljningen kan en väl fungerande databas
påverka kundtillfredsställelsen vid service och aktiviteter efter köp.
Kund D berättar att han vid kontakt med Telia ofta slussas runt bland
personalen och får således upprepa sitt ärende otaliga gånger under
samma telefonsamtal. Idag har Telia ett flertal olika databaser som i sig
fungerar bra, men dessa är dessvärre inte kopplade till varandra. Om
systemen utnyttjades på ett bättre sätt och länkades till varandra skulle
den första personen direkt kunna lägga in ärendet i databasen. På så
skulle nästa person lätt kunna få insikt i vad kundens problem gällde
utan att behöva be denne berätta sitt ärende igen.

Samtliga personer vi talat med nämner att Telia gör kundundersökningar.
Det något egendomliga är att ingen rent konkret kan tala om vad
undersökningarna leder till. En förutsättning för att en kundundersökning
ska leda till bättre kundtillfredsställelse är att resultaten verkligen
används och följs upp. Om detta görs blir undersökningen en del i den så
viktiga kunddialogen och bidrar till en lärande relation.



Analys

80

7.2.4 Organisationskultur

Lele & Sheth (1988) menar att olika aktiviteter i en kundorienterad
organisation måste samordnas på ett bra sätt, men enligt kunderna görs inte
detta inom Telia. Tre av fyra kunder ser Telia som många separata bolag i
stället för ”ett Telia” vilket enligt oss påverkar kundtillfredsställelsen
negativt. Detta eftersom kunden upplever att företagets olika delar inte
kommunicerar med varandra och därmed har dålig insikt i vem kunden är,
vilka behov han har etc. Vi anser att om en hel organisation genomsyras av
ett CRM-tänk präglas dess kultur av kundfokusering. I och med detta
påverkas alla ovanstående punkter vilket har en inverkan på
tillfredsställelsen. Utifrån vad vi har kunnat se i vår undersökning finns
ingen sådan kultur i Telia idag.
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8 Slutsatser och reflektioner
Detta avslutande kapitel syftar till att, utifrån analysen, svara på de frågor
som ställdes i problemformuleringen. Därmed uppfylls uppsatsens syfte
vilket är att skapa en insikt i vilka inslag av CRM som kan urskiljas i ett
stort teknikbaserat B-to-B företag samt att bidra till en ökad förståelse för
hur CRM kan påverka kundtillfredsställelsen. Inledningsvis presenterar vi
de slutsatser vi kommit fram till beträffande CRM och dess påverkan på
kundtillfredsställelsen. Därefter avrundas uppsatsen med några tänkvärda
reflektioner om CRM.

8.1 Slutsatser

Frågorna vi ställde oss i det inledande kapitlet var: Vad innebär CRM?,
Vilka inslag av CRM kan urskiljas i ett företags verksamhet? och Hur kan
CRM påverka kundtillfredsställelsen?. Under arbetets gång har vi skapat
oss en bild över vad CRM är och utifrån detta har vi studerat vilka inslag
som har kunnat urskiljas hos Telia. Vi har även m h a såväl empiri som
teori fått en förståelse för hur CRM kan påverka kundtillfredsställelsen.
Nedan presenteras de slutsatser vi dragit angående dessa frågeställningar.

8.1.1 Inslag av CRM

Under arbetets gång har vi konstaterat att det hos Telia går att urskilja olika
inslag av de CRM-komponenter som vi behandlat i uppsatsen. I vissa fall är
det svårt att avgöra om de är en följd av ett CRM-tänk eller om de snarare
är omedvetna. Vår slutsats är dock att ingen av komponenterna fungerar
helt utan brister enligt vår syn på CRM.

� Beträffande kundvärde anser vi att det finns inslag i Telia även om det
inte finns en enhetlig strategi för hela bolaget. Redan idag behandlas
kunder olika och i framtiden kommer troligen detta bli ännu tydligare.
Vad gäller denna CRM-komponent har vi även kunnat urskilja vissa
brister, framförallt när det handlar om strategiskt värde och avveckling
av nollvärdekunder.

� Kundanpassning förekommer i vissa fall inom Telia men detta berör
inte alla kunder. Brister i kunddialogen har lett till att kundanpassningen
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inte alltid fungerar. På så sätt får inte kunderna alla gånger produkter
eller tjänster som motsvarar deras behov, vilket ibland får förödande
konsekvenser. I viss mån tycker vi att det är naturligt att vi inte funnit
fler inslag av kundanpassning hos Telia, med tanke på dess kundstock.

� Den CRM-komponent som vi har sett minst av är den lärande
relationen. Eftersom kunddialogen är bristfällig blir det svårt för
företaget att skapa en lärande relation med sina kunder. Trots detta anser
vi att det existerar en sådan relation med en del kunder, närmare bestämt
de som har en egen kontaktperson. Som vi tidigare nämnt är det dock
inte konstigt att ett stort företag som Telia inte har denna typ av relation
till alla sina kunder.

� I Telia existerar en kunddialog, precis som i de flesta företag, som ett
naturligt inslag i verksamheten. Kunddialogen fungerar emellertid inte
alla gånger tillfredsställande ur CRM-synpunkt. Vi har funnit att en
kontaktperson är bra ur dialogsynpunkt och därmed även en stor fördel
när det gäller kundanpassning och lärande relationer. Telias planer är att
avskaffa personliga kontaktpersoner vilket skulle få negativa
konsekvenser på de nyss nämnda CRM komponenterna. Hemsidan
skulle kunna vara ett bra medium för dialog eftersom den har en stor
interaktionspotential men den fungerar enligt kunderna inte särskilt bra.

� Det finns fungerande kunddatalager där information om kunden läggs
in men vi tycker inte att man i Telias fall kan tala om ett heltäckande
system. För att CRM-arbetet ska fungera bra och för att en lärande
relation och kundanpassning ska bli verkliga måste alla i företaget ha
tillgång till all kundinformation, men så är inte fallet idag. De olika
databaserna är, som vi tidigare nämnt, inte kopplade till varandra vilket
utgör en stor brist.

Även om vi har sett att vissa CRM komponenter existerar, måste inte detta
betyda att Telia präglas av CRM. Eftersom det inte finns någon klar och
tydlig definition på vad CRM egentligen är, varierar tolkningen av Telia
troligen från person till person. Det finns säkert en del människor som
skulle hävda att Telia är ett CRM-företag endast genom att de har
kunddatabaser. Andra skulle kanske säga att Telias kundinteraktioner
tillsammans med databasen gör att CRM finns inom företaget.

Enligt oss, och flera av de författare som delar vår helhetssyn på CRM,
räcker det emellertid inte med att exempelvis ha en databas. Den måste
användas på rätt sätt och i rätt syfte för att göra någon nytta ur CRM
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synpunkt. På samma sätt är det inte tillräckligt att ha en dialog med
kunderna. Företaget bör ha en väl fungerande sådan vars innehåll ska
läggas på minnet för att en lärande relation och därmed kundanpassning ska
kunna förverkligas. Tanken om CRM som en helhetssyn innebär att alla de
olika komponenterna ska finnas i ett företag och att hela verksamheten ska
präglas av en kundfokusering. Här ser vi stora brister hos Telia. Vi har
emellertid märkt att man till viss del har börjat tänka i CRM banor på
företaget. Trots detta blir vår slutsats att det kommer ta mycket lång tid
innan ett sådant tänkande implementerats i sin helhet. Med tanke på Telias
storlek tror vi att en implementering av CRM är ett omfattande arbete och
en stor utmaning som definitivt inte kan göras ”över en natt”.

8.1.2 CRMs påverkan på kundtillfredsställelsen

I vår analys har vi visat att CRM kan ha en viss påverkan på
kundtillfredsställelsen. I Telias fall har vi exempelvis sett att mer
kundanpassning skulle påverka kundtillfredsställelsen i positiv riktning.
Även bättre fungerande kunddatalager skulle enligt vad vi konstaterat ha en
positiv inverkan. Om hela organisationen präglades av ett CRM-tänk skulle
t ex bemötande och service förbättras vilket torde öka kund-
tillfredsställelsen.

Vi har konstaterat att CRM verkligen kan leda till ökad
kundtillfredsställelse men vi ställer oss tveksamma till att detta gäller i alla
unika situationer. Exempelvis är inte alla kunder intresserade av en dialog
eller en lärande relation med företaget. Deras tillfredsställelse skulle
därmed inte påverkas i någon riktning om CRM implementerades.

Vår slutsats är alltså att CRM kan ha viss påverkan på
kundtillfredsställelsen men inte alltid behöver ha det. Då vi är
hermeneutiker drar vi inga allmängiltiga slutsatser om detta. Vårt syfte har
varit att få förståelse för hur CRM eventuellt kan påverka, vilket vi
redogjort för i denna uppsats.
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8.2 Reflektioner om CRM

Utifrån de teorier vi presenterat skulle man lätt kunna tro att CRM endast är
något positivt som enkelt bidrar till ökad lönsamhet. Om detta var fallet
borde CRM implementeras i så gott som alla existerande företag. Så är
dock inte fallet idag. Detta gör att vi ställer oss tveksamma till om CRM
lämpar sig i alla lägen. Vi anser att det finns vissa problem och negativa
aspekter som måste tas i åtanke och som kan förklara varför CRM inte
alltid är en ideal lösning. I nedanstående avsnitt redovisar vi de reflektioner
vi har gällande brister i CRM-modeller samt negativa aspekter av CRM.

8.2.1 Kritik mot CRM-modeller

Redan vid presentationen av CRM-modeller tidigare i uppsatsen påpekade
vi att det finns vissa brister med dessa. Ingen modell är den andra lik och
ingen är, enligt oss, fullkomlig. Under undersökningens gång har vi
kommit att tänka på ytterligare några brister som vi innan uppsatsen
avslutas vill delge läsaren.

En stor svaghet med modellerna är att då författarna skriver om
kunddatabasen och dess vikt, framkommer det sällan att databasen endast
är ett verktyg. Vi tycker ofta att de glömmer det viktigaste, nämligen
människan. Om inte människan funnits till hjälp hade databasen varit
värdelös. Trots allt är det hon som samlar in data och lägger den i
databasen. Det är även människan som omvandlar informationen till
kunskap, det är inget som en maskin klarar av. Vi hävdar att man också bör
tänka på att en kunddatabas ställer stora krav på människor i
organisationen. De måste veta vilken information som är väsentlig att
samla in och även hur denna ska omvandlas till kunskap.

Vi tycker vidare att teorierna glömmer aspekten att CRM kanske inte
passar för alla typer av företag. Som företag måste man tänka på vad det
kostar att genomföra en sådan här strategi och göra kalkyleringar på om det
verkligen är lönsamt. Företag bör även noga tänka igenom om de klarar ett
sådant åtagande som CRM innebär. Alla företag har olika förutsättningar
vilket gör att det kanske inte är möjligt med CRM för alla. Det kan vara så
att CRM passar mindre bra för vissa branscher än andra.
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Vi anser att det bör tas i beaktande att CRMs lämplighet kan bero på vilken
typ av kunder man har. De modeller vi tagit upp pekar bl a på vikten av
kunddialog och att företaget ska lära sig av sina kunder. Enligt oss är inte
alla kunder intresserade av att ha en kontinuerlig dialog med det
levererande företaget. En kund kanske inte är villig att spendera tid på
sådant utan nöjer sig med att köpa det som företaget erbjuder. En annan
anser sig kanske kunnig och kompetent nog att själv avgöra vad han
behöver och vill beställa från företaget utan att behöva precisera sina
behov.

Det är inte endast kundens karaktär som avgör om CRM är lämpligt, utan
också erbjudandets natur. Vissa erbjudanden varken kan eller behöver
anpassas till en enskild individ. Enligt oss är det främst vid mer omfattande
eller avancerade tjänster som det blir viktigt att ta reda på kundens behov så
att dessa tillgodoses. För att illustrera detta gör vi en jämförelse mellan ett
telefonabonnemang och en växel. Beträffande det första fungerar ett sådant
lika för alla kunder och syftet är att förse kunden med fast telefoni.
Beträffande växlar finns en mängd olika varianter med varierande kapacitet
och funktioner. Vid bestämmandet av en växel är det väldigt viktigt att ta
reda på kundens exakta behov så att växeln kan fungera i det syfte som den
ska. Det gäller t ex att noggrant specificera vilken kundens verksamhet är
och hur stor kundens kundkrets är. För Telia, som har 36 000 produkter och
tjänster i sin produktportfölj, är en kundanpassning i varje specifikt
erbjudande vare sig nödvändigt eller genomförbart.

8.2.2 Negativa aspekter av CRM

Förutom att det finns brister i CRM-modellerna att ta i beaktande, anser vi
också att det finns vissa problem och negativa aspekter som måste has i
åtanke och som kan förklara varför CRM inte alltid är en ideal lösning.

Något som inte framkommit i uppsatsen men som enligt oss är en av de
mest negativa sidorna med CRM är dess höga kostnad. Eftersom CRM ska
prägla hela organisation krävs i vissa fall en hel omorganisation av
företaget, vilket innebär höga kostnader. I en del företag måste även stora
investeringar göras i datasystem. Om ett företag ska implementera CRM i
sin helhet finns följaktligen risken att investeringen kostar mer än den
smakar. Därför använder många företag idag vissa delar av CRM, men få
har hela ”paketet”.
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Förutom kostnaden ska man inte glömma att det inte är enkelt att
implementera CRM. Vi har tidigare nämnt att CRM kan ses som en slags
företagskultur och en sådan är inte alltid lätt att rubba. Ett internt motstånd
mot nya tänkesätt såväl som nya metoder eller datasystem är knappast
något ovanligt. En kundfokuserad strategi låter onekligen som något bra
och positivt men risken finns att strategin aldrig blir mer än en vision.
CRM är nämligen något mer komplext än många företag inser.

Ett annat problem med CRM kan vara integreringen av datasystem.
Företag, speciellt större sådana, har alltid varit indelade i flera avdelningar
och funktioner, t ex marknads- och försäljningsavdelningar. Förutom de
olika avdelningarna delas företag ibland upp på olika enheter som i vissa
fall även ligger på olika orter. Varje enhet eller avdelning har sina
datasystem, sina register och sina metoder för att få en kundöversikt. Målet
med CRM, däremot, är att företaget ska ha en gemensam överblick över
kunderna, vilket inte är någon enkel uppgift. Även om företag arbetar på att
få en bättre integrering kommer det ta lång tid innan sprickorna mellan de
olika delarna helt försvinner.

8.3 Avslutande ord

Det mest väsentliga vi vill att läsaren ska bära med sig efter att ha läst
denna uppsats är att CRM är en helhetssyn, inte något som kan köpas i ett
paket. Vi nämnde i inledningen att CRM idag är något av en modefluga
som många företag anser sig använda. Vi menar att det är lätt att tro att ett
”CRM-datasystem” löser allt, men så enkelt är det inte. Utifrån vår syn på
CRM bör ett datasystem anskaffas som stöd först när företaget har arbetat
in ett CRM-tänk, och därmed en kundfokusering, i organisationen. Det är i
den följden som det ska ske, inte tvärtom. Detta illustreras väl med följande
citat:

”Det är inte alltid hjulen som får saker och ting att rulla. Handen på
hjärtat, hur många gånger har man inte köpt hjulen först, för att efteråt
söka en bil som passar till hjulen?”

Källa: Molander, 2000.
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Intervjuer

Anställda på Telia

Affärsutvecklare, Telia Företag, 001124
Säljare, Telia Företag, 001204
Säljcoach, Telia Företag, 001124

Kunder

Företag A: IT-ansvarig, transportbolag, 001128
Företag B: VD, IT-bolag, 001130
Företag C: IT-chef, IT-bolag, 001130
Företag D: Teknikansvarig, transportbolag, 001204



Bilaga 1

Frågor till säljcoach och affärsutvecklare

Hur mycket kontakt har du med kunden?

- På vilket sätt?
- Annat än försäljning?
- Hur många kunder?

Hur ser kundens kontakt med Telia ut?

- Har man en speciell kontaktperson?
- Är support och kundtjänst den enda kontakten efter köp?

Vart kan kunden vända sig om något inte fungerar?

- Görs åtgärder snabbt?

Vad finns det för typ av kundsupport?

- Telefon/Internet?

Görs någon uppföljning av köpet?

- Kundundersökningar?
- Dialog med kunden?
- Tar Telia spontant kontakt med kunden utan att kunden bett om det?

Vilka system finns för att lagra kundinformation?

- Vad innehåller dessa?
- Är de kopplade till andra system?

Hur används den lagrade kundinformationen?

- Till vad?
- I vilket syfte?

Genom vilka kanaler nås kunderna?



Bilaga 1

Hur viktigt är följande? (Rangordna)

- Produktutveckling
- Kundsatsningar
- Lägsta pris
- Kundanpassade lösningar (svara på de olika kundernas specifika behov)

Hur jobbar Telia med befintliga kunder utöver det som redan sagts?

- Vad görs rent konkret för att de ska stanna kvar hos företaget?

Hur definierar du kundtillfredsställelse?



Bilaga 2

Frågor till säljare

Kan du berätta lite om hur din kontakt med kunderna ser ut?

- Hur ofta har du kontakt med kunden?
- Vilken typ av kontakt handlar det om?
- Är kontakten personlig?

Vi har hört talas om ”kundprocessen”, d v s marknadsföring,
försäljning, leverans och service. I vilka av dessa delar anser du dig
vara inblandad?

- På vilket sätt?

Görs några uppföljningar av köpet?

Anser du att det är viktig att kunden har en enda kontaktperson?

Tar du någon gång spontan kontakt med kunden?

- Varför?

Hur många kunder har du hand om?

Av vilka anledningar brukar kunden kontakta dig/Telia?

Vad tycker du allmänt om Telias sätt att bearbeta sina kunder?

Finns det någon kundgrupp som du anser att Telia bör satsa mer på än
andra?

Prioriteras några kunder framför andra idag?

Genom vilka kanaler når ni ut till kunderna?

Vilka system använder du för att lagra kundinformation?

- Hur fungerar detta?
- Vad är det bra för?
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- Hur används informationen?
- Vilken nytta har kunden av detta?

Idag talas det mycket om vikten av att möta kundernas behov. Tycker
du att Telia gör det?

- På vilket sätt?

Hur arbetar du för att ta reda på kundernas behov?

Anser du att ni får mycket feedback från kunderna vad gäller
produkter, tjänster, service?

- På vilket sätt?

Upplever du att kunderna över lag är nöjda/missnöjda?



Bilaga 3

Frågor till kunderna

Skulle du kunna berätta lite om hur du ser på Telia som leverantör?

Finns det någon särskild händelse som har gjort att din syn på Telia är
som den är idag?

Skulle du kunna berätta lite om er kontakt med Telia?

- Har ni varit i kontakt med Telia efter köpet?
Varför/ varför inte?

- Om inte: Vart skulle du vända dig om du skulle vilja ta kontakt
med Telia?

- Hur kom det sig att ni kontaktade Telia?
Förfrågningar?
Klagomål?
Beställningar?

- Vem kontaktade ni vid detta/dessa tillfällen?
Personlig kontakt person?
Kundtjänst?
Support?

- Vilket bemötande har ni fått när ni kontaktat Telia?
Väntetider?
Igenkännande/anonym?
Krångel med identifiering?

- Har Telia någon gång kontaktat er spontant?
Av vilken anledning?
Undersökningar?
Uppföljning av köp?
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Hur skulle du vilja att er kontakt med Telia såg ut?

- Är det bra som det är?
- Skulle det vara bra med mer kontakt? Varför/varför inte?
- Vad skulle du tycka om Telia tog mer kontakt med dig som kund?

Hur tycker du att Telia lever upp till sina ”löften”?

- Angående tjänster och produkter – reklam mm
- Service
- Leverans

Hur länge har ert företag varit kund hos Telia?

Hur kom det sig att ni valde just Telia?

Vilka tjänster/ produkter har ni köpt/abonnerat från Telia?

- Anskaffades alla samtidigt?
- Har ni bytt från en tjänst till någon mer avancerad?

Vad tycker ni om de produkter/tjänster ni har?

- Bra/dåligt,
- Varför/ varför inte?

Hur upplevde du att följande moment fungerade?
- Beställning?
- Leverans?
- Fakturering?

Vilken typ av information har ni fått av Telia?

- Om tjänsten/produkten/funktioner?

Hur uppfattade du informationen?

- Tillräcklig/otillräcklig?
- Varför?
- Tydlig/otydlig?
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Har ni någon gång använt Telias hemsida?

- Om ja, hur upplevde du att det fungerade?
- Om nej, varför inte?

Har ni någon gång blivit inbjudna till någon form av
events/arrangemang?

- Mässor, seminarier, representationer

Har du någon gång deltagit i någon form av kundundersökning som
Telia gjort?

- Om ja, vad handlade den om?


