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SAMMANFATTNING 

Författare: Helena Lönnevik & Fiorella Piedra  

Handledare: Henrik Nehler 

Titel: Luxury Customer Relationship Management – kundlojalitet ur ett lyxperspektiv 

Bakgrund och problemdiskussion: Lyxvarumärkesföretag har börjat undersöka 

implementering av en strategi som erbjuder livslångt kundvärde. De har även visat 

intresse som tyder på att de vill tillämpa CRM-policys men är osäkra till hur stor del 

den går att tillämpa inom lyxindustrin. Vi har med inspiration från artikeln ”Is CRM 

for Luxury brands?” Cailleux, Mignot & Kapferer (2009) konstaterat att det existerar 

ett problem med den traditionella CRM som inte förstår ”luxury management” och de 

exakta implikationerna. Då begreppet CRM anses vara otillräcklig samt bristande vid 

tillämpning på lyxvarumärken anser vi att CRM inte är en optimal affärsstrategi för 

den sortens företag. 

Syfte: Vårt syfte med studien är att förstärka och komplettera CRM ur ett 

lyxperspektiv. Ambitionen är att utveckla existerande teori samt skapa en modell som 

är anpassad för lyxvarumärkesföretag. Vidare vill vi även tydliggöra de skillnader 

som existerar mellan klassisk CRM och LCRM.  

Metod: Uppsatsen har en teoretisk utgångspunkt och behandlas ur en kvalitativ metod 

tillsammans med respondenter från fallföretaget som besitter gedigen erfarenhet och 

ansvarspositioner inom lyxindustrin. 

Slutsats: CRM är inte en tillräcklig strategi att applicera mot lyxvarumärkesföretag då 

den inte är justerad för att tillgodose lyxvarumärkesföretagens plattform. Den 

utvecklade teorin LCRM har testats genom en empirisk studie och verifierats till att 

vara en lämplig strategi för lyxvarumärkesföretag. Genom en tillämpning av LCRM 

kan lyxvarumärkesföretag nå en ökad kundlojalitet ur ett långsiktigt perspektiv. 

Nyckelord: CRM, customer relationship management, LCRM, luxury customer 

relationship management, lyx, mode, kundlojalitet 



 

 

ABSTRACT 

Authors: Helena Lönnevik & Fiorella Piedra 

Mentor: Henrik Nehler 

Title: Luxury Customer Relationship Management – Customer loyalty through a 

luxury perspective.  

Background and problem discussion: Luxury brands have begun to explore the 

benefits of an approach to create lifelong customer value. They have also shown 

interest in implementing CRM policies but are unsure how suitable it is for their 

market. The article “Is CRM for luxury brands?” Cailleux, Mignot & Kapferer (2009) 

has been used as an inspiration in this study as the article has found that the existing 

traditional CRM does not understand "luxury management" and the precise 

implications, i.e., how luxury brands want to expand while maintaining their prestige. 

Since the concept of CRM is considered to be insufficient and inadequate for the 

purposes of luxury brands, we believe that CRM is not an optimal business strategy 

for the type of business. 

Purpose: The purpose with this study is to enhance and supplement the strategy CRM 

to meet the luxury industry needs. The ambition is to develop existing theory and 

create a model that is suitable for luxury brands. Further, the purpose is to clarify the 

differences between CRM and LCRM.  

Method: The paper is theoretically based with a qualitative approach with 

respondents in leader positions and extensive experience within the luxury industry. 

Conclusion: CRM is an insufficient strategy to apply for businesses within the luxury 

industry because it does not understand the platform of a luxury brand. The developed 

theory LCRM has been tested through an empiric study and has been verified as a 

suitable strategy to apply for luxury brands. Through an implementation of LCRM 

luxury brands can achieve a higher customer loyalty in the long run. 

Keywords: CRM, customer relationship management, LCRM, luxury customer 

relationship management, luxury, fashion, customer loyalty 
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1 INLEDNING 

Uppsatsens första kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse kring begreppet Customer 

Relationship Management och dilemmat som existerar med lyxvarumärkesföretag. V idare 

presenteras rapportens syfte, problemformulering samt en introduktion av fallföretaget. 

1.1 BAKGRUND 

Om du söker på ”CRM” (Customer Relationship Management) på Google.com får du 51 

miljoner träffar på 0,11 sekunder. Besöker du Amazon.com har du möjlighet att beställa hem 

mer än 8100 böcker och tidsskrifter. Som vi alla kan se är begreppet väl omtalat och har 

expanderat samt legat till grund för många företagsstrategier gällande deras kunder. 

Personer som har studerat mängden av CRM-definitioner och produkterbjudanden har 

säkerligen någon gång känt sig fast i en labyrint där det erbjuds godbitar i varje hörn (Gentle, 

2002). Customer Relationship Management är en strategi som erbjuder företag många 

möjligheter att erhålla ökad lönsamhet genom att öka fokusering kring företagets kunder som 

påverkar kundlojaliteten. Det finns varken plats eller möjlighet att förklara vidare de olika 

existerande definitionerna i rapporten, men det intressanta är den mängd med information som 

finns publicerat. (Bergeron, 2002) 

Även om det erbjuds oändligt med information om CRM är det enbart omkring 20 till 50 

procent av CRM-projekten som anses framgångsrika. Hur kommer det sig? Är gapet mellan 

teori och praktik så stort att fasen ”trial and error” blir lång och kostsam innan företagen 

lyckas producera pålitliga och återkommande resultat? Svaret är i många fall, Ja. Det som 

krävs är en inlärningsfas vid appliceringen av CRM, vilket innebär att förstå de kritiska 

framgångsfaktorerna som finns och se till företagets plattform och dess förutsättningar som 

påverkar resultatet av implementeringen. (Gentle, 2002)  

Företag som förstår sig på en bra CRM har förstått att tillämpningen inte är en 

engångsföreteelse. Istället ser de implementeringen som en pågående omprovning av 

kundernas behov, processer och intern dynamik. Företag som vill lyckas med hjälp av CRM 

bör se användandet som en resa som aldrig tar slut och en som kommer att fortsätta att ge 
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värdefull information. Christopher, Payne & Ballantyne (2002) beskriver olika tankesätt om 

tillämpningen av CRM. Det första som författarna nämner är att CRM är en strategi och inte 

en taktik. Tidigare har företag mer fokuserat på ekonomiska begrepp än själva processen som 

CRM faktiskt är. De menar också att CRM handlar om kunden och inte om företaget. Allt 

fokus baserades på vad företaget skulle få och inte på vad de kunde erbjuda kunden. 

Christopher, Payne & Ballantyne (2002) menar att om det inte finns några fördelar för 

kunden, kommer det inte resultera i några fördelar för företaget.  

De tidigare versionerna av CRM var mer fokuserad på mjukvaran CRM. Mjukvaran innebar 

att företag kunde köpa ett dataprogram som hjälpte med kontakt- och aktivitetsstyrning, 

marknadsföring, rapportering osv. Men det visade sig sedan att det inte fungerade utan att det 

måste vara en pågående process. Det är heller inte vad programmet gör som är det primära 

utan snarare resultatet av att applicera strategin. De menar att företag koncentrerade sig mer 

på att programmet skapade en kunddatabas istället för att arbeta med kunden. Författarna 

beskriver till sist att CRM fungerar som en långsiktig relation, inte något kortsiktigt för att nå 

kvartalets mål. Det är den långsiktiga relationen som knyter samman koncepten och 

tillvägagångssätten tillsammans. (Christopher, Payne & Ballantyne, 2002) 

Då den globala marknaden blir mer och mer integrerad leder det till att stora som små företag 

måste finna sin nisch för att överleva på den hårda konkurrerande marknaden samt finna deras 

metod att möta kundernas krav och önskemål (Raab et al. 2008). Enligt författarna Dyché & 

Addison (2002) har företag fokuserat på att sälja så mycket som möjligt till så många som 

möjligt, vilket i mångt fall inte har varit det mest optimala tillvägagångssättet. Det har att göra 

med att de inte arbetar under samma prisnivå eller säljer samma produkter. Pris är inte heller 

en tillräcklig taktik som räcker för att tillgodose kundernas krav och önskemål för att skapa 

kundlojalitet gentemot företag. (Dyché & Addison, 2002) 

”Att förstå kunden” är den grundläggande källan att uppnå optimal Customer Relationship 

Management (Raab et al. 2008). Författarna Raab et al. (2008) menar, för att skapa en optimal 

CRM krävs det att företagen bygger upp en kundlojalitet med mål att skapa livslånga 

relationer. Strategin CRM skall inte ses som ett tillvägagångssätt som företag pluggar in och 

kör igång och alla problem är lösta. Det behövs en utarbetad plan för att beskriva behoven av 
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olika slag för skilda sorters företag, för att också förstå de förändringar som sker omkring den 

globala marknaden.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

FIGUR 1 ÖVERSIKTSBILD AV PROBLEMATIKEN FÖR CRM OCH LYX 

 

KÄLLA 1: EGEN 

När vi vänder oss till information och teorier som finns publicerade om lyxvarumärken 

understryker författarna Kort et al. (2006) att det existerar olika plattformar som 

lyxvarumärken i jämförelse med budgetmärkesföretag står på. Det centrala för lyxvarumärken 

är hur de kan behålla sina kunder då de är priskänsliga samtidigt som företaget placerar sig på 

höga prisnivåer (Cailleux, Mignot & Kapferer, 2009).   

Lyxvarumärkesföretag har börjat undersöka implementering av en strategi som erbjuder 

livslångt kundvärde. Vi har funnit artiklar som framtonar viljan hos lyxvarumärken att 

utveckla CRM-teorin då de är osäkra till hur stor del den går att tillämpa för just deras 

verksamhetsområde (Cailleux, Mignot & Kapferer, 2009). Vi har med inspiration från artikeln 

”Is CRM for Luxury brands?”, Cailleux, Mignot & Kapferer (2009) betraktat att det finns ett 

problem med den existerande traditionella CRM som inte förstår ”luxury management” och 

de exakta implikationerna, dvs., hur lyxvarumärkesföretag vill expandera och samtidigt 

bibehålla sin prestige.  
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Vi har observerat att det finns företag som erbjuder konsulttjänster som tillämpar en Luxury 

CRM med utvecklade affärsmodeller, men vi har dock inte funnit någon teori som dessa 

affärsmodeller bygger på (http://www.luxuryinstitute.com). Vi har heller inte funnit några 

vetenskapliga artiklar om begreppet och strategin ”Luxury Customer Relationship 

Management”, men däremot artiklar om problemdiskussionen kring hur kombinationen 

mellan lyx och CRM brister. Problemdiskussionen handlar i mångt och mycket om att 

premium-produkter har förbättrat sin image, vilket har lett till födelsen av fenomenet ”ny 

lyx”. Denna nya konkurrens har suddat ut gränserna mellan premium och lyxprodukter 

samtidigt som det har bidragit med försämring av lyxvarumärkens varumärkesbild och äkthet. 

Dessutom har klassiska lyxvarumärkesföretag expanderat i stor utsträckning, vilket hotar 

kontrollen för varumärket. Sist men inte minst, har kundernas beteende även förändrats. 

Tidigare lojala kunder har idag även börjat konsumera mer från budgetvarumärken. 

Lyxvarumärkesföretag måste därför bygga ännu starkare relation med deras kundnätverk. 

Därav kan den klassiska CRM användas som inspiration för den fortsatta utvecklingen av en 

mer anpassad CRM för lyxvarumärken då strategin erbjuder kundlojalitet. (Cailleux, Mignot 

& Kapferer, 2009) 

P.g.a. den bristande anpassningen av CRM på lyxvarumärken har vi sett möjligheten att 

utveckla teorin Customer Relationship Management till Luxury Customer Relationship 

Management (LCRM) för att tillmötesgå lyxindustrins behov. Utvecklingen sker med hjälp av 

författare inom det berörda ämnet för att skapa en teoretisk grund som är applicerbar på 

lyxvarumärkesföretag som uppfyller lyxkriterierna.   

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Rapporten strävar efter att besvara syftet m h a nedanstående problemformuleringar: 

 Varför är inte Customer Relationship Management en tillräcklig strategi för 

lyxvarumärkesföretag? 

 Hur kan CRM utvecklas för att anpassas till lyxvarumärkesföretag? 

 Vad kan LCRM erbjuda lyxvarumärkesföretag gällande kundlojalitet?  
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1.4 SYFTE 

Vårt syfte med studien är att förstärka och komplettera CRM ur ett lyxperspektiv. Ambitionen 

är att utveckla existerande teori samt skapa en modell som är anpassad för 

lyxvarumärkesföretag. Vidare vill vi även tydliggöra de skillnader som existerar mellan 

klassisk CRM och LCRM.  

1.5 VAL AV FALLFÖRETAG 

Författaren Sekora (1977) definierar lyxvarumärken som ”anything unneeded” medan Tynan, 

McKechnie & Chhuon, (2009) ser lyxvarumärken som en symbol för personlig och social 

identitet.  

Vid valet att fallföretag utgick vi från att försöka finna ett företag som är lämplig att använda 

för att en generalisering av lyxindustrin skall ske. Vi valde detta fallföretag, då den ger oss 

möjligheten att studera om strategin LCRM är förenlig med lyxvarumärken och dess 

plattform. Fallföretaget befinner sig i sin expansionsfas och är därför i behov att få kontroll 

över kundlojaliteten, därav är den mer passande än ett företag som är i början eller slutet av 

sin livscykel.  I och med att företaget även är ett ungt företag med stor framgång gör det mer 

intressant att utforska företaget utifrån vårt syfte. 

För att granska och behandla fallföretaget som ett lyxvarumärke använde vi oss av Nueno & 

Quelchs (1998) lyxvarumärkeskriterier som tar upp vilka punkter ett traditionellt 

lyxvarumärke bör uppnå. Med hjälp av nedanstående punkter kan vi med säkerhet bekräfta att 

det valda fallföretaget är ett lyxvarumärke; 

➢ Konsekvent leverans av premiumkvalitet för alla produkter 

Fallföretagets produkter upprätthåller en kvalité på alla sina produkter, om inte har kunderna 
all rätt att reklamera varorna samt få återbetalning.  

➢ Ett arv av hantverk, som ofta härstammar från den ursprungliga designen 

Fallföretagets produktdesign är ingen kopia på andra varumärken, utan utgår från företagets 
koncept och visioner. 

➢ Igenkännande stil och design 
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Fallföretagets speciella design möjliggör igenkännande av varumärket samt stilen på deras 
produkter. 

➢ En begränsad produktion för att försäkra exklusivitet och möjlighet att generera en 
kundväntelista 

Fallföretaget massproducerar inte sina produkter då det finns en begränsad upplaga av varje 
produkt, dock tar de hänsyn till kundernas efterfråga vid tillverkningen. 

➢ Marknadsföring som binder samman känslomässiga lockelser med en överlägsen 
produkt 

Företaget applicerar en minimal marknadsföring av sina produkter, exponeringen av 
varumärket sker med hjälp av fashion shows, tidningar och tillställningar. 

➢ Globalt rykte 

Trots fallföretagets föga år på modemarknaden har de lyckats att redan expandera sig till nya 
marknader och blivit erkända globalt.  

➢ Associering till ursprungslandet 

Fallföretagets design representerar den svenska kulturen med en laidback och stilrent mode.  

➢ En känsla av unikhet för varje produkt 

Varje produkt och kollektion har sin egen inspirationskälla och kan därför klassificeras som 
unika. 

➢ Förmåga att möta de förändringar i designen 

Deras designkoncept bibehålls dock förändras kollektionerna utifrån trender och säsonger.  

➢ Personligheten och värdet från skaparen 

Produkters design är styrda av huvudkreatören, därav är det hans personlighet och värde som 
präglar produkternas utformning. 

1.6 FALLFÖRETAG 

Fallföretaget är ett välkänt svenskt modeföretag som startades på 90-talet. Företagets historia 

har sin början i en helt annan bransch än vad den verkar inom idag. Kreatörerna skapade 

varumärket som ett livsstilsvarumärke med grundvision att utvecklas till ett unikt klädmärke 

som skapar ett begär hos kunderna. Att vara ett livsstilsvarumärke är något de fortfarande 

arbetar med i nuläget. Företaget är idag ett medelstort företag sett till antal anställda och 
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klassificerar sig som ett internationellt företag som erbjuder en kreativ kollektion med en unik 

design. 

Företaget rankas nuförtiden som ett av Sveriges främsta och mest innovativa modeföretag, 

med butiker runt om i världen, webbshop samt huvudkontoret beläget i Sverige. 

Wholesalesavdelningen har möjliggjort att de har mer än 500-1000 butiker i mer än 40 länder.   

På huvudkontoret i Sverige finns distributionsavdelningarna, wholesales (inklusive customer 

service), retail och e-tail. Wholesalesavdelningen är ansvarig över allt som berör företagets 

återförsäljare och styrningen av dem. Customer Service tar hand om reklamationer gentemot 

företaget och företagets produkter. Retailavdelningen bär ansvaret över alla företagets butiker 

och de behov som existerar för utvecklingen av butikerna. Företagets Internethandel styrs av 

etailavdelningen (Internetavdelningen) som även ansvarar över att utveckla samt förbättra allt 

som berör avdelningen såsom företagets hemsida.  

FIGUR 2 FALLFÖRETAGETS ORGANISATIONSSCHEMA 

 

  

 

 

 

 

 

  

1.7 MÅLGRUPP 

Rapporten ska kunna användas för framtida beslut då företag avsiktligen vill påverka 

företagets lönsamhet genom att öka företagets kundfokus, både för ledningsgrupp samt 

KÄLLA 2: FALLFÖRETAGET 



 

 

 

8 

företagets anställda inom lyxvarumärken. Vi ser att denna uppsats är användbar för andra 

svenska företag som klassificerar sig som ett lyxvarumärke. 

1.8 AVGRÄNSNING 

I existerande magisteruppsats har vi valt att enbart fokusera på fallföretaget. Rapporten 

kommer alltså inte beröra andra lyxvarumärken oavsett bransch. En avgränsning har även 

förekommit gällande den teoretiska delen då vi kommer begränsa CRM utifrån vår definition. 

Gällande den empiriska datainsamlingen har vi valt att fokusera oss på den svenska 

marknaden trots att fallföretaget även är verksam på den internationella marknaden. Detta gör 

vi för att undvika att ta hänsyn till ländernas kulturella skillnader som kan existera inom 

kundservice, marknadsföring och försäljning. Avgränsningen genomförs även för att uppnå 

tyngd och djup i den empiriska undersökningen. En viss kunskap av modeindustrin kan 

krävas av läsaren därutav introduceras ett branschkapitel efter teorin som redogör den svenska 

modeindustrin. 
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1.9 DISPOSITION 

1. I inledningen har läsaren introducerats om uppsatsens ämne 

gällande CRMs bakgrund och LCRM via vår problemdiskussion. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar har vidare presenterats. 

2. Kapitlet kommer att beröra rapportens praktiska tillvägagångssätt 

samt hanteringen av den empiriska observationen. 

3. Här redogörs och presenteras teorin CRM, utvecklingen LCRM 

samt de teoretiska skillnaderna mellan CRM och LCRM. 

4. Branschkapitlet redogör för läsaren information om den svenska 

modemarknaden. Det görs för att informera och skapa förståelse för 

aspekterna som influerar lyxvarumärken inom modeindustrin. 

5. I detta kapitel sammanställs information från den empiriska 

observationen. Det empiriska resultatet kommer att användas för att 

pröva vår hypotes och konstatera om den är tillräcklig eller om en 

modifiering av teorin måste ske.  

6. I analyskapitlet kommer vi att föra diskussioner om strategin 

LCRM är en lämplig och förenlig med lyxvarumärkens behov. Den 

empiriska bearbetade informationen kommer att sammankopplas med 

den teoretiska referensramen för att besvara våra frågeställningar. 

7. Slutligen kommer vi att redogöra för de slutsatser som vi har funnit 

samt på förslag om intressanta frågeställningar inom LCRM för 

framtida forskning.   

 

FIGUR 3 DISPOSITION 

KÄLLA 3: EGEN 
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2 METOD 

I detta kapitel behandlas inledningsvis valet av metoder och beskrivning av dessa. Därefter 

sker en beskrivning på vårt tillvägagångssätt av den empiriska insamlingen samt hur 

analyserna av den empiriska undersökningen ska presenteras. 

2.1 VAL AV METOD 

2.1.1 METODMODELL 

FIGUR 4 METODMODELL 

 

 

 

 

 

 

 

Denna uppsats syftar till att förstärka och komplettera CRM ur ett lyxperspektiv. Ambitionen 

är att utveckla existerande teori samt skapa en modell som är anpassad för 

lyxvarumärkesföretag. Vidare vill vi även tydliggöra de skillnader som existerar mellan 

klassisk CRM och LCRM. För att besvara syftet har vi skapat en metodmodell (se figur 4) 

som ska förklara i vilket hänseende de valda källorna har behandlats i rapporten för att stärka 

vårt teoretiska argument. 

Den grundläggande teoretiska strategin i rapporten är CRM som hjälper oss förstå vilka 

åtgärder som företag genomför för att erhålla kundlojalitet. Det är med utgångspunkt från 

CRM som vi kan urskilja faktorer som inte är lämpade för lyxvarumärkesföretag och hur 

KÄLLA 4: EGEN 
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dessa istället bör vidareutvecklas. Vidare i modellen beskrivs vår utvecklade teori LCRM som 

skall testas m h a vår empiriska observation. 

Eftersom kundlojalitet är ett centralt begrepp i vår studie blev en undersökning av 

fallföretagets kunder betydelsefull för att få en inblick av kundernas uppfattning av företaget. 

Då företaget erbjöd sig att tillhandahålla med två stycken kundundersökningar, såg vi ingen 

anledning att utföra dessa själva. Kundundersökningarna avslöjade de påtagliga åtgärderna 

som fallföretaget har ställts inför och behövt genomföra för att skapa kundnöjdhet. 

Kundundersökningarna kommer därför att hjälpa oss att inkludera deras infallsvinkel. 

För att få åtkomst till information om fallföretagets åtgärder och handlingsplaner kring det 

valda ämnet behövde vi genomföra intervjuer med företagets ledare från deras tre 

verksamhetsområden. Intervjuerna bidrog oss med empirisk information som var användbar 

för att se om den utvecklade teorin var hållbar att applicera på ett lyxvarumärkesföretag.  

Vi har även valt att inkludera ett branschkapitel för att informera läsaren om modeindustrin, 

men även för att erbjuda läsaren en förståelse för dimensionerna som påträffas inom 

modeindustrin. Branschkapitlet har hjälpt oss att analysera om att vår teori LCRM är förenlig 

med modeindustrins agerande.  
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2.2 METODTEORI 

Vi valde att utföra en teoretisk rapport genom en 

deduktiv process då ändamålet var att testa om 

hypotesen LCRM (utveckling av teorin CRM) kunde 

bekräftas eller förkastas genom en empirisk studie. Då 

LCRM inte är vetenskapligt bevisat krävdes detta 

tillvägagångssätt då vi inte kunde förstärka vår hypotes 

utan att genomföra en empirisk observation. Den 

empiriska observationen skulle antingen hjälpa oss att 

verifiera eller falsifiera vår teoretiska modell.  

Eftersom studien inte har belyst eller använt empiri från 

andra fallföretag, blev arbetet mer fokuserat och 

koncentrerat på en empirisk källa. Det gav oss även 

möjligheten att gå på djupet och erhålla unik 

information (Nyberg, 2000). Således benämns vår 

studie som kvalitativ då vi inriktade oss mer på ord än siffror. Det gjordes för att åskådliggöra 

beteenden inom fallföretaget hellre än att tolka ekonomiska resultat. Resultatet av 

datainsamlingen var inte kvantifierbar eftersom resultatet uttrycktes som upplevelser och 

kunskap från respondenterna.  

Vi tog även hjälp av kundundersökningar som annars ses som kvantitativa i och med att de 

kan sammanställas statistiskt. Det statistiska resultatet belyste den procentuella kundnöjdheten 

och kundbeteenden som vi använde för att bekräfta eller förkasta hypotesen. Följaktligen 

kunde vi behandla resultatet kvalitativt.   

FIGUR 5 DEN DEDUKTIVA PROCESSEN 

KÄLLA 5: BRYMAN & BELL, 2005 
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2.3 INSAMLING AV EMPIRI 

2.3.1 FALLSTUDIER 

Fallstudier innebär att författarna undersöker ett fåtal 

företag, i vårt fall ett företag, i en mängd avseenden 

(Eriksson 2006).  Metoden är fördelaktig då den gav 

oss möjlighet att analysera områden eller vissa 

specifika delar av ett företag. I vårt fall blev 

användandet av en fallstudie ett hjälpmedel för att 

testa vår teoretiska hypotes genom vårt empiriska 

resultat. Fallstudien har i denna rapport haft en 

betydelsefull roll i utvecklingen av teorin då tidigare 

empiriska studier inte existerar.  

 

2.3.2 ANONYMITET 

Fallföretagets information kan uppfattas som känslig i många avseenden då det kan skada 

företagets position gentemot deras konkurrenter samt missgynna deltagarnas relation till 

företaget. Av detta skäl, valde vi att anonymisera företagets och respondenternas identitet. Vi 

valde att benämna våra respondenter efter person A-D, samt kreatören för att uppfattningen av 

var uttalandet härstammar inte skapar förvirring. 

2.3.3 DATAINSAMLING 

Enligt författaren Nyberg (2000) ska valet av primär- eller sekundärdata göras med 

utgångspunkt från arbetets syfte. För att finna information om det berörda ämnet sökte vi i 

publicerade artiklar, litteratur och elektroniska källor, vilket låg till grund för både primär och 

sekundärdata. Primärdatan härstammade främst från intervjuer och observationer från 

fallföretaget. Dessutom tilldelades vi material från fallföretaget i form av kundundersökningar 

för att stärka relevansen av empirin. Kundundersökningarna behandlades som en sekundär 

källa då varken utformningen eller genomförandet skedde av oss. 

KÄLLA 6: EGEN 

FIGUR 6 BESTÅNDSDELAR FÖR METOD 
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2.3.4 INTERVJUER 

VAL AV INTERVJUPERSONER 

Vi valde våra intervjupersoner med 

stor omtanke för att säkra möjligheten 

att tillgodoses med information som 

skulle hjälpa oss att testa vår teori i 

praktiken. Här nedan beskrivs våra 

respondenter efter deras 

ansvarsområde inom företaget. 

 

TABELL 1 ÖVERSIKT INTERVJUPERSONER 

Person A utsågs till kontaktperson då han ansvarar för företagets retail, marknad och 

constellation studios (CS). Personen har arbetat på företaget i många år och bär på kunskapen 

som behövdes för att utforma vårt arbete. Eftersom hans roll är att vara ”spindeln i nätet”, 

blev det lämpligt att intervjua frågor av allmän karaktär. Den allmänna informationen berörde 

fallföretagets historik, marknad, tankegångar m.m., vilket betyder all sådan information som 

förklarar vilka fallföretaget är och vilka värderingar de står för.  

Därefter kontaktade vi person B som blev vår andra kontaktperson på företaget. Person B 

arbetar som retail controller och innehar kunskap över företagets ekonomi och kultur. Därför 

föll det naturligt att intervjua honom med frågor från det berörda området, vilket möjliggjorde 

att en mer objektiv bild fångades in då fler respondenter involverades.  

Vidare valde vi att kontakta person C då han bär huvudansvaret för etailavdelningen, 

inklusive kundundersökningarna. Eftersom vi behövde åtkomst till kundundersökningarna och 

information gällande fallföretagets Internethandel, var person C en viktig person att upprätta 

en kontakt med.  Vi ansåg att det var tillräckligt att ha kontakt med person C via e-mail, då det 

primära syftet var förfogandet av kundundersökningarna.  

Tillsammans täcker dessa tre personer hela distributionskedjan i organisationsschemat, som 

hjälpte oss att förstå hur ett lyxvarumärkesföretag agerar för att upprätthålla kundlojalitet. Vi 
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har dessutom valt att inkludera kreatören av fallföretag samt person D, styrelseordförande 

inom företaget. Deras uttalanden har inte uppkommit genom egna intervjuer utan via våra 

respondenter. Vi valde att medräkna dem i studien då de har stor påverkan på 

varumärkesbilden samt stor makt av företagets beslut. 

UTFORMNING AV INTERVJUFRÅGOR 

Intervjuer har varit den fundamentala källan för rapportens empiriska grund. Då fallföretaget 

inte är börsnoterat existerade det enbart begränsad information att tillgå över Internet. Krag 

Jacobsen (1993) förklarar att det är viktigt att tänka igenom frågornas formuleringar noggrant 

och vilka tilläggsfrågor som kan ställas beroende på vilka svar vi erhåller, vilket har lett till att 

vi har använt oss av olika intervjumetoder.  

Vår huvudsakliga utgångspunkt vid utformningen av våra intervjufrågor, var att 

respondenterna besvarade våra frågor som täckte informationsbehovet. Intervjuerna skedde 

mestadels via en informell forskningsintervju, enligt Krag Jacobsen (1993), eftersom vi 

snarare gjorde en deltagande observation än utstakade frågor med svarsalternativ, då de tillät 

flexibilitet och mer situationsanpassad miljö.  

Vi valde att strukturera upp våra intervjufrågor efter tre kategorier; kundservice, 

marknadsföring och försäljning, som också kallas för intervjuguide. (Bryman & Bell, 2005). 

Kategorierna har även genomströmmat hela rapporten för att erbjuda en lättöverskådlig 

läsning för läsaren. Anledningen till valet av kategorierna baserar sig på att kundlojalitet 

påverkas mest inom dessa områden. (http://misbridge.mccombs.utexas.edu) 

Metoden har de fördelar att den kan omfatta fler personer inom företaget om den tillfrågade 

vänder frågan till någon annan för att få ett bättre och välbeskrivande svar. Den gav också 

möjligheten för nya och oförutsägbara aspekter som kan uppkomma under intervjuns gång 

(Krag Jacobsen, 1993). Vi valde att utföra en semi-strukturerad intervju då vi kunde förhålla 

oss efter våra tre specifika kategorier som berörs kontinuerligt i rapporten (Bryman & Bell, 

2005). Fördelen med denna metod var att frågorna inte behövde ställas i den ordning som 

intervjuguiden var utformat, samt att frågor som tidigare inte inkluderades kunde ställas. 

Efter utformningen av intervjuerna valde vi att grundligt gå igenom varje intervjufråga för att 

överensstämma att de var tydligt formulerade och att vi var överens om att det fanns möjlighet 
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att erhålla de svar vi efterfrågade. Vi utformade även frågorna för individuellt bruk samt att vi 

genomförde enskilda intervjuer med respondenterna för att vi som intervjuare inte skulle 

riskera att sätta respondenten i underläge. 

ELEKTRONISK INTERVJU  

I början av studien använde vi oss av elektroniska intervjuer för att erhålla svar på frågor om 

företaget. Vi började med att skicka intervjufrågor till person A där vi ställde ca fem-sju 

frågor per kategori där svaren sammanfattades och skickades tillbaks till person A för 

godkännande. Tillvägagångssättet möjliggör att korrektheten av informationen erhålls. Person 

A skickade även information om företaget via mail såsom organisationsschema och andra 

svar som krävde mer tid från honom att besvara.  

Det visade sig dock längre fram att elektroniska intervjuer inte var tillräckligt och att det 

krävdes även telefonintervjuer med person A, där vi fick möjligheten att ställa motfrågor och 

tilläggsfrågor efter vad som uppkom under intervjuns gång. Därefter kontaktade vi person C 

för att mottaga materialet från kundenkätundersökningarna som genomfördes år 2009 och 

2010. All kommunikation med honom skedde via e-mail, eftersom vi ansåg att det var 

tillräckligt för att få kundernas syn med i vår utveckling av teori.  

TELEFONINTERVJUER 

När vi ansåg att vi hade fått grundläggande information om fallföretaget fortsatte vi med en 

fördjupning i företaget. Efter att ha studerat teori inom det valda området uppstod det ett 

flertal empiriska frågor som vi ville utreda och få mer information om. Vår första 

telefonintervju var med person A. Samtalen varade ca tre timmar och 10-15 frågor ställdes 

inom varje kategori. Vi förberedde person A för de kommande frågorna genom att skicka e-

mail några dagar innan intervjutillfället, då vi ville erbjuda tiden att förbereda sig med svar. 

Vi kontaktade person B via e-mail och efterfrågade en intervju samtidigt som vi skickade 

honom de frågor som skulle ställas vid intervjutillfället. Tillvägagångssättet möjliggjorde att 

han var förberedd på frågorna och kunde med större sannolikhet även besvara dem. Intervjun 

varade ca en timme och 5-7 frågor ställdes per kategori.  
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2.3.5 KUNDUNDERSÖKNINGAR 

Fallföretagets kundundersökningar representerar en standardiserad forskningsintervju där 

frågorna var omsorgsfullt formulerade efter en bestämd ordning med olika förutbestämda 

svarsalternativ (Krag Jacobsen, 1993). Denna metod hade en rad fördelar då 

undersökningarna vände sig mot ett stort urval med kunder vars svar kunde behandlas 

statistiskt. I och med att denna rapport behandlar kundlojalitet ur ett lyxperspektiv var det 

nödvändigt att erhålla empirisk information om kundernas åsikter och önskemål gentemot 

fallföretaget. 

Fallföretaget genomför årligen en kundundersökning av företagets Internethandel för att 

utvärdera deras arbete. Med hjälp av kundundersökningarna via nätet har företaget fått 

information om sina förbättringsmöjligheter. Tack vare kundundersökningarna har de även 

kunnat mäta kundernas lojalitet och hur kunderna uppskattar varumärket. 

Kundundersökningarna var kvantitativa där urvalet var från fallföretagets kunder i Sverige 

samt i 33 andra länder runt om i världen. Signifikanstester gjordes på 95 procentig nivå. Från 

undersökningarna gjordes mätningar på bland annat, helhetsintryck, attityder, besöks- och 

shoppingfrekvens hos företaget, konkurrenter, samt customer service. Den första 

enkätundersökningen var från insamlingsperioden 17-29 september år 2009. Totala 

respondenter var 813 st från ca 7500 e-postadresser. Fallföretagets kundurval år 2010 bestod 

av ca 8200 e-postadresser där 780 respondenter deltog och insamlingsperioden skedde mellan 

4-15 oktober år 2010. Fallföretaget valde att genomföra den kvantitativa undersökningen i 

form av 10 minuters onlineintervjuer för bägge undersökningar och genomfördes på de 

kunder som handlar från företagets Internethandel. 

2.4 BEARBETNING OCH TOLKNING AV INSAMLAD EMPIRI 

När alla intervjuer var genomförda, översattes de till skrift genom transkribering för att få en 

överskådlig bild och kunna skapa underlag för vårt empiriska kapitel. Vi valde att skriva ut 

intervjuerna i detalj för att inte riskera att tappa viktig information på vägen.  

Därefter skickades den insamlade empirin till fallföretag för godkännande. Anledning till att 

vi skickade materialet till ursprungskällan var för att säkerställa att informationen var korrekt 

uppfattad samt att intervjuarna och respondenterna var överens om resultatet. Vi ville även 
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erbjuda respondenterna att ge synpunkter för eventuella tolkningsfel. Det var också viktigt att 

de erbjöds möjligheten att ta bort delar som intervjuarna inte fick behandla i rapporten samt 

vilka delar som kunde framhävas i en publicerad rapport. 

2.5 UPPSATSENS GENERALISERBARHET 

Vi anser att det är möjligt att generalisera fallföretagets agerande och styrning mot liknande 

företag inom lyxindustrin med hjälp av Yin (1994), som påpekar att det är lämpligt att 

utveckla teorier med hjälp av fallstudier. Även Baxter & Chua (1998) understryker att 

fältforskare inte teoretiserar fallföretaget utan snarare det beteendemässiga problemet som 

exemplifieras i det observerade fallföretaget. Fallföretaget gav oss möjlighet att gå från det 

teoretiska konceptet till att utforska fältet för att se och testa våra teoretiska argument.  Då vår 

studie anses som deduktiv kunde vi prova teorin genom vår empiriska studie. Yin (1994) 

menar att fältstudiens roll är ”att bygga teorin” vilket också benämns som en analytisk 

generalisering, vilket skiljer sig från den statistiska generalisering som testar teorin. Vid en 

sådan teoretisk generalisering relaterar vi fallföretaget till den teoretiska referensramen för att 

testa LCRM med hjälp av interaktion mellan teori och empiri. För att förstärka denna 

generalisering ännu ett steg, har även Lukka & Kasanen (1995, s. 85) sagt; 

”The potential for generalizing from high quality case studies is greater than commonly 

considered… within the practical achievable standards of accounting research, high quality 

case studies may produce credibly generalizable results. In descriptive case studies, contextual 

generalization rhetoric provides a way to move from isolated observations to results of a more 

general status.” 

Som ovannämnda forskare beskrivit verkar det existera en samstämmig åsikt gällande 

generalisering av fallstudieresultat vilket gör att vi med mer säkerhet kan behandla våra 

resultat utifrån teoretisk generaliserbarhet och således stärka trovärdigheten för vår rapport. 

2.6 UPPSATSENS VALIDITET & TILLFÖRLITLIGHET  

Den yttre validiteten har uppnåtts då vi valde ett lyxföretag som uppfyllde de existerande 

kriterierna för lyxvarumärken. Fallföretaget gav även oss möjligheten att studera från ett 

lyxperspektiv, vilket annars inte kunde uppnås av att välja ett budgetmärkesföretag. Den inre 
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validiteten av uppsatsen klargjordes med hjälp av att alltid definiera de begrepp som vi 

behandlade. Således gav vi läsaren en förståelse för vad vi uteslutit från det berörda begreppet 

och hur vi behandlade all teori och fakta som tas med i uppsatsen. Vi har därmed försökt att 

sträva efter en god validitet genom hela arbetet, då validitet syftar till att undersöka det 

författarna vill mäta. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 

Tillförlitligheten i arbetet anser vi är hög då vi ständigt har haft närkontakt med fallföretaget. 

Otydligheter undveks då bägge parter delar intresset av att få ett resultat som inte grundar sig i 

fel information. Företaget har till syfte även att kunna använda sig av uppsatsen som 

beslutsunderlag och som information av hur deras arbetssätt kan förbättras inom lojalitet. 

Därmed har de givit oss möjligheten att få åtkomst till viktig data som vi behövt använda för 

att vidareutveckla och komplettera CRM.  (Kvale & Brinkman, 2009) 

Alla begrepp och teorier nämnda hämtades från vetenskapliga artiklar, litteratur eller säkra 

källor för att undvika att ge felaktig information till läsaren, vi kan därmed säga att uppsatsen 

kan till en hög nivå anses som tillförlitlig. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 

Det är dock viktigt att påpeka att tillförlitligheten av uppsatsen kan påverkas av de språkliga 

komplikationer som skett vid en översättning från engelska till svenska av teorierna och 

informationen. Språkliga komplikationer är svåra att undvika då de ofta är förbundna med 

översättningar i meningar, citat och förvandlingar av meningar. (Kvale & Brinkman, 2009) 

2.7 METODKRITIK  

De nackdelar som existerar med att genomföra fallstudier genom en kvalitativ undersökning, 

är att läsarens uppfattning kan skilja sig från författarnas och tro att resultatet är 

generaliserbart mot alla marknader och inte enbart gällande lyxindustrin. För att undvika 

risken till feltolkning har vi förtydligat oss genom att avgränsa studien inom 

lyxvarumärkesindustrin. Därefter är det upp till läsaren att påminnas att resultatet enbart gäller 

företag som kan klassificeras som ett lyxvarumärke. Dessutom kan det finnas nackdelar med 

att forskarna själva har samlat in empirin och bearbetat informationen. Det kan ha resulterat i 

att den mänskliga faktorn spelat stor roll och kan ha påverkat resultatet. 
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Då rapporten innehar ett kundfokus är det naturligt att involvera företagets kunder för att få en 

övergriplig bild. Dock utformade inte vi kundundersökningarna utan erhållit dem från 

fallföretaget. Det hade varit av tyngre relevans om vi själva hade fått utforma 

kundundersökningen efter egna preferenser och behov. De facto att undersökningarna inte är 

flexibla, gör att de inte heller kan fånga upp det oförutsägbara.    

Med anledning till att vi valde att anonymisera företag och dess anställda sänker det 

trovärdigheten då läsaren ej erbjuds all samlad information. Dock försökte vi att begränsa den 

onämnda informationen för att minimera risken till att trovärdighet inte upprättas. Eftersom 

fallföretaget inte är ett publikt bolag kunde vi inte erhålla all information som kunde vara 

viktigt att analysera. I och med att vi inte kunde använda oss av existerande information gav 

det upphov till olösta fall som enbart fallföretaget kan svara för. I vårt val av intervjupersoner, 

intervjuades endast de personer som har det huvudsakliga ansvaret för de tre 

försäljningskanalerna. Eftersom vi gav frågorna på förhand uppstod risken att respondenterna 

fokuserade alltför mycket på att ge korrekt formulerade svar. Vi miste också vetskapen om 

existerande okunskap och information som respondenterna besatt vilket begränsade 

respondenternas svar. Därutöver erhöll vi även olika svar på samma slags frågor som 

resulterade i att det blev svårtolkat vad som egentligen var fallet eller ej.  

3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel vill vi redogöra för ”kunden”, CRM och LCRM för att förklara för läsaren var 

ifrån utvecklingen av LCRM härstammar. Avslutningsvis presenteras även ett branschkapitel 

av den svenska modeindustrin för att öka läsarens förståelse samt erhålla med information 

som vi valt att använda vid en utveckling av CRM. 

3.1 KUNDEN 

3.1.1 KUNDLOJALITET 

DEFINITION AV KUNDLOJALITET 

Ur ett Business to Customer perspektiv innebär kundlojalitet; konsekventa transaktioner 

mellan företag och kund, där interaktionen mellan kunden och företaget är det viktiga. Ur ett 
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kundperspektiv innebär kundlojalitet; Positiv attityd mot företaget med en vilja till fortsatta 

transaktioner, (Hennig-Thurau & Hansen, 2000, s. 31) 

Författaren Lawfer (2004) menar att det viktigaste för företag är att uppnå lojala kunder då de 

är källan till all lönsamhet. Lojala kunder kostar mindre att locka till sig, är enklare att 

behärska och är mer förutsägbara. Kundlojalitet är varken en känsla eller ett val, det är en 

aktivitet. Det är en specifik aktivitet där kunderna köper på återkommande basis. Värdet av 

kundlojaliteten är varken situationsanpassat eller temporärt, kundlojalitet är alltid av värde. 

Kunder som rekommenderar företag till familj och vänner är mer värdefullt än annonserna ett 

företag investerar i. 

LOJALITET MELLAN KUND OCH FÖRETAG 

I dagsläget är konkurrensen hög och lättillgänglig för konsumenterna. Företag är medvetna 

om att utan konsumenter sker ingen försäljning av produkterna samt att inga intäkter erhålls. 

De har därför blivit tvingade att vara smartare och mer strategiska med sin försäljning, vilket 

syftar implicit att ha bättre kunskap om vilka som köper deras produkter. Med dagens 

ekonomiska situation vill företag uppnå fler lojala och lönsamma kunder. I och med att det 

kostar mer för ett företag att sälja sina produkter till nya kunder än en redan tagen kund, har 

företag blivit motiverade att maximera sina förhållanden med sina existerande kunder för att 

skapa lojalitet. För att uppnå möjligheten att utnyttja det maximala värdet av sina kunder, 

krävs det att företag vet vilka kunder som är de bästa och hur de ska gå tillväga för att 

motivera dem att fortsätta vara trogna gentemot företaget. (Dyché & Addison, 2002)  

FIGUR 7 RELATIONEN MELLAN FÖRETAG OCH KUND INOM LOJALITET 
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KÄLLA 7: HENNIG-THURAU & HANSEN, 2000 

Sett till figur 7 existerar det en aktiv relation mellan kund och företag inom kundlojalitet. 

Kundlojaliteten grundar sig i att företag skapar aktiviteter som ska främja kundens 

köpbeteende att de i slutändan får positiva attityder gentemot företaget. Om företagets 

erbjudna aktivitet är överraskande för kunden eller mer än vad den hade förväntat sig skapas 

en värdefull interaktion mellan kund och företag där aktiviteten tillfredsställer kundens 

önskemål och resulterar i lojalitet. Dock kan kundlojalitet tolkas på olika sätt och det är 

viktigt att företaget kan svara på kunders önskemål för att skapa en närmare relation. Om man 

ser till relationen mellan företag och kunden kan kundlojalitet mätas som det värde och 

kvalité av transaktioner mellan båda parter. Transaktioner kan vara antal kundkontakter och 

besök som kunder gör via företagets butiker eller hemsida. Den kvantitativa sidan av 

transaktionerna refererar till atmosfären där de båda parterna träffas. (Hennig-Thurau & 

Hansen, 2000) 

3.1.2 EKONOMISKA EFFEKTER AV KUNDLOJALITET 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns tre övergripande fördelar associerade med att knyta kontakter med kunder, vilka är; 

större säkerhet, större tillväxt och mer lönsamhet. Först, en lojal kund innebär större säkerhet 

KÄLLA 8: HENNIG-THURAU & HANSEN, 2000 

FIGUR 8 EKONOMISKA EFFEKTER AV KUNDLOJALITET 
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gentemot företaget. Större säkerhet uppnås då kunden genomför köp och dessutom gör 

återkommande köp. Uppnådd lojalitet skapar en immunitet mot andra konkurrenters 

aktiviteter och högre tolerans mot misstag från företaget. Lojala kunder är också mer benägna 

att komma med återkoppling och kritik, vilket kan användas för att skapa en ännu högre 

kundtillfredsställelse i framtiden. Det förekommer även nackdelar med att ha lojala kunder. 

Företag kan bli för beroende av lojala kunder att de inte uppnår tillräcklig flexibilitet och inte 

lyckas följa med marknaden eller svara på viktiga förändringar inom olika marknadssegment. 

Dessutom om företaget av misstag skadar sin kundlojalitet skapar det en negativ word-of-

mouth som hämmar tillväxten. (Henning-Thurau & Hansen, 2000) 

Slutligen, tenderar kundlojalitet att leda till mer lönsamhet genom kostnadssparande och 

ökade intäkter. Kostnadsbesparingar kan erhållas genom bättre amortering av 

förvärvskostnader och kostnader som uppkommer vid nya kunder. Ökade intäkter är däremot 

mycket svårare att erhålla eftersom kunder blir välinformerade och deras inköp sker efter rutin 

vilket medför påverkningssvårigheter. I vissa fall kan lojala kunder vara mindre känsliga för 

prisförändringar men de kan också kräva bättre priser då de är återkommande kunder. 

(Hennig-Thurau & Hansen, 2000) 

3.1.3 KUNDNIVÅER 

Brink & Berndt (2008) identifierar sex steg av relationsutveckling med kunden och dessa steg 

representerar olika nivåer av relationsutvecklingen som sker vid försök att uppnå lojalitet 

mellan kund och företag.  

Stegen är illustrerad i figur 9;  

SÖKARE 
En person som kan vilja genomföra 

transaktioner med företaget. Första 

uppgiften är att identifiera sökarna, 

då de ger företaget intressanta 

möjligheter. Sökare har vanligtvis 

begränsad medvetenhet om 

FIGUR 9 BRINK & BERNDTS KUNDNIVÅER 

KÄLLA 10: BRINK & 

BERNDT, 2008 

KÄLLA 9: BRINK & BERNDT, 2008 
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företaget samt dess relevans och övergår inte till köpare tills medvetenheten om företaget har 

ökat.  

KÖPARE 
En person som endast har köpt företagets produkt/tjänst vid ett tillfälle benämns som köpare. 

Under denna fas har potentiella kunder börjat utforska företaget för att se om det är intressant 

att genomföra transaktion med företaget.  Erfarenheten mellan kunden och företaget avgör om 

det sker fler transaktioner mellan bägge parter. Utmärkt service och interaktion är viktigt för 

dessa kunder.  

KLIENT 
En person som har genomfört transaktioner upprepande gånger med företaget, men som kan 

vara negativ eller neutral gentemot företaget. Företaget bör försöka att vända klienten till en 

regelbunden kund. Om kunden är nöjd med företagets kundkontakt, så kan de komma att bli 

mer signifikanta kunder. Dock kan små misstag och problem skapa missnöjdhet som kan leda 

till att tilliten i förhållandet löses upp. 

SUPPORTER 
Nästa steg i lojalitetstrappan är anhängaren av företaget och dess produkter. Vanligtvis brukar 

dessa bestå av de kunder som har genomfört transaktioner med företaget under en längre tid. 

Dessa kunder är hittills mycket nöjda med deras första upplevelse av företaget. Supportern 

kommer fortsättningsvis att genomföra transaktioner med företaget dock är skillnaden att de 

nu ser företaget som en potentiell ersättare till företagets konkurrenter. 

FÖRSVARARE 
En person som aktivt rekommenderar företaget till andra i sin omgivning, d.v.s., marknadsför 

företaget genom word-of-mouth. Försvarare är mycket hängivna till företaget och det enda 

som kan bryta deras välvilja gentemot företaget är om företaget skadar deras tillit. Företag 

som lyckas att uppnå försvararstege med ett visst segment har dessa kunders totala 

uppmärksamhet. 

PARTNER 
En person som ursprungligen är från kundgruppen försvarare och som har utvecklat sin 

relation till företaget då de har lyckats att tillgodose deras behov. Uppfyllandet bidrar till att 

en stark tillit uppkommer från kunderna gentemot företaget, som resulterar i att en ömsesidig 
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relation utvecklas. Tillfredställandet av behoven bidrar till att partners endast kommer att 

genomföra transaktioner med företaget och inte med företagets konkurrenter. (Brink & 

Berndt, 2008) 

3.2 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

”… it is relatively easy to create new business models but difficult to keep deriving benefits 

from them in the long run.” 

Källa: Verona & Prandelli (2002, s. 299) 

CRM skapades omkring år 1997, som ett medel för att omdefiniera kundrelationen till 

företaget med hjälp av datorbaserade verktyg. Tidigare litteratur säger att det fanns möjlighet 

för företag att spara sin kundinteraktion, genom användningen av dessa verktyg. 

Användningen av databasen möjliggör och erbjuder företag att etablera ett nytt proaktivt 

arbetssätt som skiljer sig från det tidigare applicerat. Företag kan därmed erbjuda sina kunder 

den bästa möjliga servicen, genom att skapa en databas av kundernas preferenser som 

återspeglas vid utformningen av företagets försäljning, marknadsföring och styrning. Den 

insamlade kunddatan kan därpå användas för att reducera kostnader och förbättra de 

anställdas produktivitet. (Bergeron, 2002) 

Customer Relationship Management har sina rötter i den gamla principen som lyder ”kunden 

har alltid rätt”. Dock är CRM-strategin mer än det, då den framför hur företaget bör agera och 

genom vilka olika kanaler och funktioner det bör ske. Även i den simplaste formen, definierar 

strategin hur företag ska finna, erhålla, samt behålla kunderna. Anledningen till att strategin är 

så pass tillämpad bland företag är för att den är relaterad till sociokulturella faktorer, affärs- 

och teknisk utveckling. Det största motivet ändock till appliceringen av strategin, är att den 

lovar differentiering. Dagens företag finner det mycket svårt, om inte omöjligt att differentiera 

sig med bara sin produkt. Teknologisk utveckling har möjliggjort att andra företag lättare kan 

anamma produkter, d.v.s., produktens funktion och utseende.  Idag tar det inte lång tid innan 

en produkt når marknaden och tills den får efterföljare av liknande produkter. (Reynolds, 

2002) 
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3.2.1 DEFINITION AV CRM 

Vi vill inleda med att ge några exempel på definitioner som finns av Customer Relationship 

Management (CRM), då termen kan ses som otydlig p.g.a. de varierande definitioner som 

finns att hämta (Kincaid, 2003). En definition som författaren Kincaid (2003) tar upp är att 

”CRM är den strategiska användningen av information, process, teknologi och människor som 

används för att hantera företagets kundrelation (marknadsföring, service, försäljning och 

support) genom hela kundlivscykeln”. En annan definition som även används i nuläget är att 

”CRM är ett integrerat informationssystem som används för att planera, schemalägga och 

kontrollera pre- försäljningen och post-försäljningsaktiviteter i en organisation, d.v.s., att 

termen omfattar alla aspekter av kunderna, inklusive callcenter, försäljningsstyrka, 

marknadsföring, teknisk support och fältservice”(http://encyclopedia2.thefreedictionary.com). 

De nämnda definitionerna skiljer sig märkbart i användningen av databas, exempelvis nämner 

den andra definitionen mer användningen av databaserade verktyg än den förstnämnda. För 

att då göra begreppet mer hanterbart under uppsatsen har vi valt att definiera CRM som; 

”CRM är en process som härleder alla aspekter av identifiering av kunder, skapande av 

kundkunskap, bygga kundrelationer samt utformningen av uppfattningen av företaget och 

dess produkter” (Peelen, 2003, s.4).  

Här är CRM definierad som en process eller som en sekvens av aktiviteter, som inte utesluter 

IT-användningen. Denna definition kräver mer uppmärksamhet till kunderna och företagsmål 

som är relaterade till kunden. Definitionen syftar på att företag inte endast skall vara 

intresserade att avsluta transaktionen med kunden utan vilja skapa långsiktig relation med 

kunden, då det ligger i bägge parters intressen. (Peelen, 2003) 

CRM beskrivs i de ovannämnda definitionerna som en strategi som kan förbättra den 

långsiktiga tillväxten och lönsamheten genom att öka förståelsen av kundernas behov. Det 

väsentliga som vi anser framhävs i definitionerna är, viktigheten att se till kundernas behov.  

Strategin Customer Relationship Management vill styra företag till en bättre förståelse om 

varje kunds värde, samtidigt som effektiviteten av kommunikationen förbättras. CRM fångar, 

analyserar och distribuerar all relevant data om kunder, samt möjliggör interaktionen till alla i 
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organisationen. Distributionen av informationen hjälper företag till att bättre bemötning sker 

med företagets kunder då kundens behov beaktas.  

De tre stora områden som CRM fokuserar på inom kundnöjdhet är, som tidigare nämnt, 

försäljning, marknadsföring och kundservice. Funktionalitet i och mellan de nämnda 

områdena är viktiga för att koppla företagets externa och interna delar, för att på så sätt 

underlätta effektiv koordination. (http://misbridge.mccombs.utexas.edu) 

3.2.2 KUNDSERVICE INOM CRM 

Kundservice kan beskrivas som, ”det totala som företaget gör för att aggregera värde till 

produkten eller service utifrån kundens perspektiv” För att göra det kortfattat betyder 

kundservice det ”företag kan göra för att förstärka kundens upplevelse med företaget” (Brink 

& Berndt, 2004, s.48). 

Det har skett en förändring hur kundservicen är uppnådd i ett företag. Till en början ansågs 

kundservice vara den exklusiva kunskapen som försäljningspersonalen borde inneha. Därefter 

ansågs det vara kundserviceavdelningarnas ansvar.  Företag har idag ändock insett att det är 

viktigt att alla anställda inom företaget och att alla aktiviteter som verkställs uppnår god 

kundservice. (Brink & Berndt, 2004) 

Att kunna erbjuda utmärkt kundservice är en viktig del av CRM, man kan till och med 

konstatera att inget företag implementerar CRM om de inte erbjuder utmärkt kundservice. 

Utmärkt kundservice sker endast om företaget utbildar alla anställda, även de som inte har 

direkt kundkontakt.  Företaget måste även lyckas med att övertyga sina anställda, att deras 

välmående går hand i hand med företagets framgång, d.v.s., att glada och nöjda anställda 

bidrar till glad och nöjda kunder.  

Företagets anställda bör även stödjas med teknologi och företagsmallar för att uppnå 

arbetseffektivitet. I tidigare traditionell marknadsföringsera var marknaden och kunden 

centraliserad vilket skiljer sig från CRM. CRM förespråkar att försäljningspersonalen bör ha 

förmågan att kommunicera med kunderna på ett förfaringssätt som indikerar kundkunskap, 

vilket betyder att känna till kundernas köphistorik, förstå kundernas problem samt förutse 

kommande beteende.  
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Interaktionen mellan de anställda och kunderna är refererad som servicemöte som kan ske 

ansikte mot ansikte, via telefon eller email-kontakt. Servicemötet är oerhört viktigt för alla 

slag av företag, inklusive mötet mellan kunden, företagets system samt hemsida. Ett exempel 

är kundfrågor via telefon, personen som svarar måste ha kunskap om produkten som hon 

frågar efter eller hänvisa till någon som har det, för att undvika att mista kundens intresse 

gentemot företaget. (Blokdijk, 2008) 

VARJE INDIVIDS VÄRDE 

Många företag spenderar mycket energi, tid och pengar på att fånga nya kunder, i jämförelse 

med de få företag som investerar i att försöka bibehålla sina kunder. Väldigt få företag tar sig 

tiden till att göra frekventa undersökningar som kontrollerar kundnöjdheten på ett 

systematiskt sätt.  

De företag som tillåter sig tiden att lära känna sina kunder, uppnår möjlighet att utveckla en 

relation med dem samt öppnar för dialog mellan bägge parter. Företag som erbjuder en god 

dialog och disponerar över ett utvecklat system som tillåter en bättre dialog har fördelen att få 

trognare kunder. Tillsammans med kunden kan företaget t.ex. utveckla kundens idealprodukt. 

Det är därför viktigt att företag inte tillåter att sådana möjligheter passerar förbi. Genom att 

anpassningen av priset motsvarar värdet av produkten som företaget har uppnått genom 

samarbetet med kunden, erbjuder det företaget en ökad försäljning och vinst. (Peelen, 2003) 

KUNDNÖJDHET OCH KUNDFÖRVÄNTNINGAR 

Den ultimata strävan för företag är att försäkra sig om att kunden som köper deras produkter 

eller tjänster är nöjda. Kundnöjdhet kan beskrivas som graden av att företagets produkter eller 

service lever upp till kundernas förväntningar. Det är viktigt att företag försäkrar sig om att de 

gör allt i sin makt för att uppnå kundnöjdhet. Detta knyts ihop med konceptet 

relationsmarknadsföring, där företagets mål är att bygga långsiktiga relationer med kunderna 

och förstärka kundlojaliteten.   

Kundförväntningar kan beskrivas som önskan eller viljan från kunden. Svårigheten med 

kundförväntningarna är att det är vad kunden förväntar sig av företagets produkter och 

service, d.v.s., vad kunderna känner att företaget bör erbjuda dem.  Dessa förväntningar 
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brukar skilja från vad kunderna vanligtvis får i verkliga situationer från företaget. (Brink & 

Berndt, 2004) 

3.2.3 RELATIONSMARKNADSFÖRING INOM CRM (RM) 

Definitionen för relationsmarknadsföring (RM) är: ”Syftet med relationsmarknadsföring är att 

identifiera, etablera, behålla, förstärka och när det behövs, avsluta relationen med kunderna. 

Detta görs vid en vinst som möter alla involverade parters syften och sker genom ett 

ömsesidigt utbyte och fullbordande av löften” (Brink & Berndt, 2008, s.7). 

RELATIONSSTRATEGI 

Relationsmarknadsföring är ingen egen självständig filosofi utan den anspelar på traditionella 

marknadsföringsprinciper, 4P. RM understryker att grundfokuset på kundbehov fungerar 

fortfarande, men det som skiljer är hur marknadsföringen är utövad, vilket kräver den 

fundamentala förändringen.  En av de första definitionerna av relationsmarknadsföringen var 

följande; ”Relationsmarknadsföring betyder attraktion, bibehållning och förstärkande av 

kundrelationer” (Berndt, Brink, 2008, s.7). Medan erkännande av kundförvärvande ansågs 

fortfarande vara marknadsförarens ansvar. Synsättet betonade att ett relationsperspektiv av 

marknadsföring innebar att fasthållning och utveckling var viktigare långsiktigt för företaget 

än kundförvärvning. (Brink & Berndt, 2008) 

En utav huvudprinciperna av RM är att identifiera de mest lönsamma kunderna att företaget 

kan fokusera sig på de kunder som är ändamålsenliga med deras strategi.  

Relationsmarknadsföring involverar interaktion mellan företag och deras lönsammaste 

kunder, d.v.s., att kunderna tillåts att delta i produktutvecklingen. Produktresultatet som 

uppstår av samarbetet blir därav både unikt och anpassad till kundernas krav. Konsumenterna 

kan och bör därmed tas med i varje aspekt av företaget inklusive i processerna som driver nya 

produkter och utformar design.   

3.2.4 FÖRSÄLJNING INOM CRM 

FÖRSÄLJNINGSPROCESS INOM CRM 

Författarna Colleti & Fiss (2001) nämner att CRM har ersatt den traditionella 

försäljningsmodellen vilket har bidragit till att företag har erhållit möjligheten att definiera 
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och tilldela ansvar om kunderna genom hela företaget. I den traditionella 

försäljningsmodellen är det vanligtvis försäljningsrepresentanten som ansvarar över ny 

kundidentifiering. Företag har dock upptäckt att ansvaret som sätts på 

försäljningsrepresentanten kan vara för mycket, vilket påverkar deras engagemang vid 

bemötning av kunder samt deras försök att förvärva nya kunder. Förmågan att nå nya kunder 

på ett kontinuerligt sätt genom modellens kundanskaffningsfunktion kan därmed även 

tilldelas till andra delar av företaget.  Appliceringen och användningen av företagets databaser 

kan då ge möjligheten att lokalisera nya potentiella kunder. (Colleti & Fiss, 2001) 

PRIS 

Pris har varit ett traditionellt sätt att differentiera sig för företag. Idag är det inte längre vanligt 

att företag tillämpar prisstrategi för att erhålla nya och bevara kunder. Med hjälp av komplexa 

distributionskanaler uppnår företag möjligheten att erbjuda låga prissättningar och erhålla 

konkurrensfördel. Kampanjstrategier erbjuder därav inte längre det medel som behövs för 

differentiering. En applicering av strategin CRM ger däremot möjlighet till en bättre 

försäljning och service, vilket kan bidra till att konsumenterna får en anledning till att 

kontinuerligt köpa av ett visst varumärke.  

Företag som anammar CRM är medvetna om att konsumenterna gör sina köpbeslut baserat på 

den totala erfarenheten. Erfarenheten inkluderar inte bara produkten och priset utan också 

försäljningen, servicen, vidkännandet samt support. Om företag kan få alla de nämnda 

faktorerna rätt, på ett kontinuerligt sätt, kommer de bli belönade med lojala kunder och värde 

som leder till högre vinstmarginal. (Reynolds, 2002) 

KUNDKUNSKAP & DATABAS 

Peelen (2003) betonar att kunskap om varje kund är vitalt för att utveckla en långsiktig 

relation samt att kundanpassning sker. Kunder måste vara identifierbara d.v.s., möjligt att 

bestämma vem de är, veta kundens profil, köphistorik samt hur hon föredrar att bli kontaktad. 

Utan denna typ av kunskap vore det omöjligt att bygga en långsiktig relation med kunden.  

Företaget måste disponera och ha kapaciteten att utveckla kundkunskapen för alla deras 

kunder. Databaserna måste vara fyllda med korrekt och nuvarande data som kan analyseras 

fram till individens preferenser. Företag har insett viktigheten att ha en bra databas som 
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förvarar information om kundernas inköp och information. Databasen kommer att hjälpa att 

öka företagets inkomst samt öka kundnöjdheten. Ökad lönsamhet kan ske då all essentiell 

information blir disponibel för chefer, försäljnings- och marknadsföringspersonal som har 

möjligheten att använda kunddatan till att förbättra eller bibehålla relation med kunderna. 

Förutom att kunddatabasen hjälper att utveckla företagets försäljning och 

marknadsföringsplan kan den även användas till att undersöka kvalitén, effektiviteten av 

företagets service samt utveckla ny saknad service. (Blokdijk, 2008)  

EFFEKTIVITETEN AV KUNDMÅLINRIKTNING  

CRM tvingar företag att tydligt definiera kundprocessen samt marknadsföringsprocessen att 

försäljningsprocessen inte längre skall anses som otydlig och svårdefinierad. 

Försäljningsprocessen kan tas ett steg närmare relationsmarknadsföringens perspektiv, när de 

har bestämt sin kundmålinriktning d.v.s., då företaget har bestämt vilka kunder de skall 

koncentrera sig på.  

Effektiv kundmålinriktning bidrar till att det uppkommer en balans i företaget mellan att 

attrahera nya kunder och bygga upp det existerande kundvärdet. Allokeringen av 

marknadsförings- och försäljningsresurserna till segmenten, produkterna, förvärvande av nya 

kunder, fasthållande och behandlingen av nuvarande kunder är i linje med den satta 

prioriteringen som gjordes med målinriktningen av kunder. Det är viktigt att bestämma de 

resurser och budgets som skall bibehållas vid införingen av kundmålinriktningen. Det är 

därför viktigt att upprätthålla försäljningen med de nuvarande kunderna samtidigt som fokus 

även sker på de nya.  

Företag brukar vanligtvis erbjuda många produkter för att möta sina kunders behov, för att 

följaktligen minimera risken att deras försäljningsmodell blir flaskhalsar. Effektiv 

kundmålinriktning som CRM förespråkar förhindrar detta genom att företaget specificerar sig 

på en viss kundgrupp. Den ”nya” försäljningsprocessmodellen erbjuder kunden mer än bara 

bemötningen av försäljningspersonalen. Då modellen tar tillvara på kunddatabasen, kan den 

därmed skapa möjligheten att rekonstruera processen och möjliggöra involveringen av andra 

anställda vid bemötningen av kundernas behov. Rekonstrueringen av försäljningsprocessen är 

ett nödvändigt steg för försäljningstillväxten och kan även skapa nya försäljningsmöjligheter 
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för de företag som endast har lagt försäljningen på försäljningsavdelningarnas ansvar. (Peelen, 

2003) 

3.2.5 FÖRDELAR MED CRM 

Goldenberg (2008) anser att den systematiska användningen av CRM är mycket etablerad och 

kan leda till många fördelar inom företaget. De mest betvingade fördelarna av en lyckad 

applicering av CRM inkluderar följande exempel; 

 Bättre försäljning/marknadsinformation - Kundnamn, kundbakgrund samt 

konkurrenskraftig position med hjälp av den insamlade datan som hämtas av en 

implementering av CRM-strategin.  

 Förstärkt kundomvårdnad - Mer tid är disponibel att lägga på kunderna, möjlighet att 

kolla kundservice nivån samt förmågan att understryka möjliga eller nuvarande 

kundserviceproblem för att på så sätt agera snabbare mot kundbehoven.  

 Tid som försäljningspersonalen lägger ner på existerande och nya kunder - exempelvis 

tid på samtal och interaktion med kunden. 

 Kundservicens produktivitet - Tiden som läggs på kundrelaterade frågor såsom 

felinformation till kund och kundservice. 

 Kundnöjdhet - Användningen av en kundundersökning, där företaget visar bedömning 

samt betygsättningen så att personalen kan se resultatet.  

 Bättre kommunikation inom företaget - Då personalen kommer att lägga mer tid åt 

kunderna och möjligheterna, är det viktigt att säkra att en god fortsatt kommunikation 

mellan personalen sker.  

 Bättre tränade och mer skickligare personal. - CRM kan bidra med en utmärkt 

träningsgrund för personalen, så att de kan lära sig om fakta om produkter och service.  

 Förbättrad motivation & nöjdhet för de anställda. - Den här punkten kan vara svårmätt, 

dock kan de anställdas feedback användas. Ett alternativ är att mäta personalens 

omsättningsgrad vid användning av CRM. 
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 Förbättrad image av företaget - En effektiv styrning av relationen med kunderna kan 

bidra till förbättring av företagets image.   

3.3 LUXURY CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (LCRM) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 BESKRIVNING AV MODELLEN 

Till skillnad från den första modellen, beskriven i avsnitt 1.2, illustreras här den utarbetade 

modellen som kopplar samman lyxvarumärkens behov med Customer Relationship 

Management. Kundlojalitet är bland de viktigaste faktorerna för ett företags intäkter då 

kundlojalitet skapar lönsamhet. (Henning-Thurau, Hansen, 2000) I och med att 

lyxvarumärkesföretag inte konkurrerar med priser utan snarare om kunder, är det extra viktigt 

att skapa en lojalitet mellan kund och företag. Lyxvarumärken kan tillämpa en CRM-strategi 

för att erhålla kundlojalitet, dock är strategin inte optimal för lyxvarumärkesföretag. En 

anpassning till lyxindustrins behov måste ske för att strategin skall vara effektiv och förenlig 

med lyxvarumärkesföretag. Vi har därför valt att koppla samman lyxvarumärkens behov 

tillsammans med CRM och vidareutvecklat den att den är lämpad för lyxvarumärkesföretag, 

vilket har resulterat i strategin LCRM. I följande text kommer vi att beskriva de 

FIGUR 10 UTVECKLAD RELATION MELLAN LYXVARUMÄRKEN OCH KUNDLOJALITET 

KÄLLA 10: EGEN 
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tillvägagångssätt ett lyxvarumärkesföretag måste ha i åtanke för att skapa en hållbar 

kundlojalitet.  

3.3.2 DEFINITION AV LCRM 

Luxury Customer Relationship Management innebär; ”LCRM är en strategi som tar hjälp av 

företagets avancerade kunddatabas som är anpassad för företag som erbjuder lyxvarumärken 

samt besitter de egenskaper som urskiljer lyxvarumärken från budgetmärkesföretag. 

Företagen skall vilja förbättra den långsiktiga tillväxten och lönsamheten genom att öka 

förståelsen av kundlojalitet och kundens behov ” (Lönnevik & Piedra, 2011) 

Enligt vår definition av LCRM bygger teorin kring tre pelare: 

 Personifierad kundservice 

 Upplevelsemarknadsföring 

 Försäljning med avancerad kunddatabas, översegmentering och prisstabilitet 

Dessa pelare är grundade på den klassiska CRM-strategin men med förbättringar för 

lyxvarumärkesföretag oberoende av produkterna som företaget säljer. Det viktiga vid 

tillämpningen av LCRM är att lyxvarumärkesföretaget uppfyller Nueno & Quelchs (1998) 

lyxvarumärkeskriterier för att erhålla möjligheten att applicera en skräddarsydd CRM.  

”They are all asking the same question, however: how can we do it and maintain our 

prestige?” 

Källa: Cailleux, Mignot & Kapferer (2009, s. 408) 

3.3.3 PERSONIFIERAD KUNDSERVICE 

Lyxvarumärken bör satsa på att hålla bättre koll på sina kunder i och med att konkurrensen 

hårdnar. Dessutom kan en kund som har köpt en vara idag kan imorgon köpa en vara till ett 

högre värde. Eftersom kunder idag är mer och mer attraherade att matcha och mixa 

lyxvarumärken blir konkurrens allt mer viktig att övervinna. (Nueno & Quelch, 1998)
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Författarna Lent & Tour (2009) har beskrivit tillvägagångssätt som är viktiga att ha i åtanke 

vid försäljning av lyxvarumärken. De menar att det är försäljaren i butiken som bygger 

relationen och aktivt deltar i kundens upplevelse för varumärket. När en kund ser en produkt i 

en tidning, på en modevisning eller via någon annan källa, kan det skapas ett begär för kunden 

att vilja köpa produkten. Innan kunden kommer till butiken är det marknadsföringen, 

designen, kvalitén, materialet, osv., som är det väsentliga för att påverka försäljningen av 

produkten. Men så fort som kunden går in i butiken så försvinner fokus från tidigare nämnda 

faktorer och istället riktar sig mot försäljaren. Om försäljaren misslyckas med sitt uppdrag blir 

förberedelserna innan helt meningslösa. Kunder förväntar sig nämligen att servicen ska vara 

på samma nivå som lyxvarumärkena visar sig vara. (Lent & Tour, 2009) 

I och med att försäljaren har en betydande roll för märket väljer Lent & Tour (2009) att kalla 

försäljaren för Försäljningsambassadör. Ju bättre känsla kunden får för hela köpprocessen 

desto större chans finns det att kunden slutligen köper produkten. Om 

försäljningsambassadörer inte lever upp till kundens förväntningar ses hela upplevelsen 

negativ och även lyxvarumärket som något negativt. Ambassadörens roll är att förstå mer än 

kundens krav på funktionalitet.  

Att hjälpa kunden hitta det de vill ha och erbjuda lösningar för deras behov är beståndsdelar 

för att bygga förtroende och kundlojalitet. Lojaliteten byggs från den första kontakten. 

Författarna menar att bygga förtroende är det bästa sättet att skapa långvarig lojalitet. (Lent & 

Tour, 2009) Att förlora en kund betyder mer än att bara förlora en kund. Det betyder också att 

företaget förlorar kontaktnätet som den förlorade kunden har. Med andra ord, hans/hennes 

kontaktnät blir inte längre tillgänglig för lyxföretaget. (Lent & Tour, 2009) En kund som har 

skapat en personlig kontakt med en försäljningsambassadör vill att konversationerna och 

köpen ska vara konfidentiella. Ju längre som ambassadören känner kunden desto mer vill 

kunden dela med honom/henne. Informationen, som ibland kan vara väldigt personligt, delges 

p.g.a. den tillit som skapats mellan de två. Som tidigare nämnt är tillit och lojalitet otroligt 

känsligt. Ett gott omdöme från ambassadörens sida är väsentlig för relationen mellan kund 

och företag. (Lent & Tour, 2009)  
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VARJE INDIVIDS VÄRDE 

Lyxvarumärkesföretag som tillåter sig tiden att lära känna sina kunder, uppnår möjlighet att 

utveckla en relation genom en personifierad service, samt öppnar för dialog mellan bägge 

parter. Dialog mellan kund och företag möjliggör att kunderna kan återkoppla med 

förbättringsåtgärder till företaget. Företag som har byggt upp förmågan att erbjuda en 

kundanpassad produkt i en eller annan form kan tillsammans med kunden utveckla t.ex. 

kundens idealprodukt. Lyxvarumärkesföretaget kommer då att uppnå en omgående effektiv 

metod för att producera den önskade designen. Bortsett från den fysiska produkten kan även 

servicen bli kundanpassad, vilket resulterar naturligt av samarbetet. Det är därför viktigt att 

företag inte tillåter att sådana möjligheter passerar förbi då det erbjuder företaget en ökad 

försäljning och vinst. (Peelen, 2003) 

3.3.4 UPPLEVELSEMARKNADSFÖRING 

”Luxury brand marketing – The experience is everything” 

Källa: Atwal & Williams (2009, s. 338) 

Nyckelfaktorn för att differentiera sig på marknaden är kreativitet. Många lyxvarumärken 

erhåller legitimitet och modeauktoritet som ett resultat av en lyckad marknadsföring för 

enskilda individer (Nueno & Quelch 1998). Författarna menar, att genomföra en framgångsrik 

lyxvarumärkesmarknadsföring bör man göra motsatt av vad man har lärt sig ur 

marknadsföringsböckerna. Det 

kräver att produkten är lätt att känna 

igen oavsett existerande 

modetrender. 

För att extrahera värdet på 

marknaden måste lyxvarumärken 

befinna sig i en kommunikativ värld 

så som modeshower, speciella 

events och noga kontrollera att 

andra PR-insatser såsom artiklar och 

FIGUR 11 OLIKA NIVÅER INOM 

UPPLEVELSEMARKNADSFÖRING 

KÄLLA 11: KAPFERER & BASTIEN, 2009 
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reportage förmedlar den varumärkesbild som lyxvarumärket står för.  

Enligt pyramiden, varierar kommunikationen på vilken nivå företaget befinner sig på. Ett 

företag kan finnas med i fler nivåer än ett, men kommunikationen handlar om hur man bör gå 

tillväga beroende på vilken nivå man koncentrerar sig på.  

På massmarknadsföringsnivån i pyramiden spelar reklam via medier en viktig roll där det är 

butikerna som marknadsförs. Ju närmare toppen av pyramiden företaget kommer desto mer 

når företaget en optimal upplevelsemarknadsföring och desto mindre roll spelar reklam. Vad 

som istället har stor betydelse är relationer med press och PR (Kapferer & Bastien, 2009). Det 

tidningar som väljs ut för reportage (där kvalitén av läsare ofta är viktigare än själva antalet 

läsare), filmer samt vilka kända personer som använder lyxvarumärket, bidrar alla till 

skapandet och fortlevandet av varumärkesbilden (Nueno & Quelch, 1998). 

Lyxvarumärken letar efter deltagande och aktivt medlemskap från kunden och användande av 

massmedia i form av exempelvis tv, lever inte upp till kraven då dessa former inte är 

selektiva. Vid events däremot kan hanteringen av företagets kunder hanteras på ett annorlunda 

sätt, där personifiering av upplevelsen kan ske samt att förmedlingen av lyxvarumärkets 

visioner kan överföras till kunderna. Kvalitén av speciellt inbjudna gäster förstärker 

stratifieringen av kunderna inom företaget, därav skall ett lyxvarumärkesföretag inte skingra 

sig själv i flera events inom olika områden för att stratifiering skall hålla. De bör koncentrera 

sig fullt på ett och samma område, vilket företaget kan skapa en stark märkesbild genom att 

ägna alla medel till det. (Kapferer & Bastien, 2009) 

En av konsekvenserna av events är att media kommer att förlita sig på det. Eventen ska ha 

som mål att människor kommer att prata om det med andra potentiella kunder. Företag bör 

alltid tänka på att deras agerande även kan delges i press. De måste därför vara ”medieaktiva”, 

genom att konstant generera information som pressmedia nyheter, berättelser, events och 

fakta. 

”The traditional product/service value proposition is no longer adequate for reaching 

consumers or creating significant differentiation. Business must facilitate the enhancement of 

a seamless total experience for consumers…” 

 Källa: Atwal & Williams (2009, s. 341) 
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Upplevelsemarknadsföring ser konsumenterna som emotionella väsen som strävar efter att 

uppleva behagliga erfarenheter vilket dessutom är en kontrast till den traditionella 

marknadsföringen. Atwal & Williams (2009) säger att dagens konsumenter efterfrågar en 

marknadsföringsstrategi som betonar interaktivitet, kreativitet och sammanfogning. Denna typ 

av marknadsföring är viktig för utvecklingen och implementeringen av en effektiv 

marknadsföringsstrategi inom lyxvarusektorn. Marknadsföringen inom lyxvaruindustrin har 

blivit mer komplext då kravet på att företaget tillgodoser god kvalité, prestation och äkthet har 

ökat samtidigt som de måste erbjuda kunden en upplevelse vid köp av produkterna.  

Författarna Atwal & Williams, 2009, framhäver nedanstående punkter inom 

upplevelsemarknadsföring;  

 Fokus ligger på kundupplevelserna och livsstilen, vilket förser konsumenterna med ett 

emotionellt värde.   

 Fokus på att skapa synergi bland uppfattning, konsumtion och lojalitet. 

 Kunder är inte rationella beslutsväsen utan snarare drivna av rationella beslut och 

emotion.  

 Upplevelsemarknadsföring kräver även en mer varierad rad av undersökningar för att 

kunna förstå konsumenterna.  

 Upplevelsemarknadsföring erbjuder möjligheten att uppnå ett nytt tillvägagångssätt att 

marknadsföra företaget, som anser sig vara ett lyxvarumärkesföretag.  

LYXUPPLEVELSENS ERFARENHETSZONER 

Författarna Pine & Gilmore (1998) understryker att upplevelsen skall ses genom två aspekter, 

kundinvolvering och intensitet. Dessa två aspekter kan användas för att definiera de fyra 

erfarenhetszonerna, underhållning, undervisning, drömmare och estetik.  Begreppet 

kundinvolvering refererar till interaktion som sker mellan säljaren och kunden och mäts 

horisontellt i grafen. En hög nivå av involvering resulterar att upplevelsen skapas och sker 

tillsammans mellan säljare och kund. Begreppet intensitet refererar till känslans styrka att 

vilja interagera mellan kund och säljare, mäts vertikalt i grafen. Här nedan ges en kort 

förklaring av varje zons innebörd; 
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UNDERHÅLLNING 

Upplevelserna innebär en låg kundinvolvering och låg intensitet. I denna zon är det viktigt att 

lyxvarumarknadsföraren tänker på helheten, d.v.s., att även applicera underhållning i andra 

områden än vid det tillfället som transaktionen utförs. Ett sådant exempel är, då en butik 

anordnar en modevisning i deras butik. 

UNDERVISNING 

Upplevelserna som sker i 

undervisningszonen har en högre 

kundinvolvering, men intensiteten är 

fortfarande låg. Det är mycket vanligt 

att lyxvarumärken erbjuder 

undervisningsdimensioner, vilket 

betyder att kunderna får utökad 

kunskap, som exempelvis Ferraris 

erbjudande om en körupplevelse.   

DRÖMMARE 

Drömmarzonen inkluderar aktiviteterna 

som har hög nivå av både 

kundinvolvering och intensitet.  Denna 

zon innehåller de typiska karaktärsdrag för lyxvarukonsumtionen. Lyxhotellens olika tjänster, 

hotellets konstruktion samt lyxiga uteställen är tydliga exempel på vad drömmarzonen innebär 

för kunden. 

ESTETIK 

När elementen av aktiviteterna är reducerade till en mer passiv kundinvolvering samt en hög 

nivå av intensitet definierar man den som den estetiska zonen.  Ett exempel är inredningen, 

arkitekturen, samt den invändiga designen av lyxbutikerna. (Pine & Gilmore, 1998) 

FIGUR 12 ÖVERSIKT FÖR DE FYRA 

ERFARENHETSZONERNA 

KÄLLA 12: PINE & GILMORE, 1998 
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3.3.5 LYXVARUMÄRKESFÖRSÄLJNING 

PRIS 

När vi tänker på ordet ”lyx”, tänker många av oss även på ordet ”dyrt”. Dessa ord går ofta 

hand i hand när det handlar om lyxprodukter. Priset är bytesvärdet av en produktbudget, men 

för lyxvarumärken är priset ett symboliskt värde. Detta betyder att ju högre symboliskt värde 

produkten har, desto högre pris kan företagen ta ut.  

Pris kan oftast mätas med hjälp av priselasticitet för att se hur känsliga kunder är för 

prisförändringar. Inom lyxindustrin har man stött på ett fenomen som kallas ”tröskeleffekten”. 

Tröskeleffekten påstår att om företag sätter ett pris på en lyxvara som är lägre än ett visst pris, 

så kallat tröskelpris, framstår inte produkten som lyxprodukt och försäljningen kommer därav 

att stanna upp. Om företag däremot höjer priset högre än tröskeln kommer försäljningen då att 

öka, om kvalitén på produkten kan relatera till priset. Denna effekt är kopplad till de 

psykologiska aspekterna där relationen mellan pris och kund för lyxprodukter är mer 

kvalitativ. Detta fenomen är även kopplat till den negativa aspekten av priselasticitet. I många 

fall ökar försäljningen om priset sjunker men för lyxvarumärkesföretag kan detta vara 

tvärtom. Om en lyxprodukt sålt bra innan och företag sänker priset för att nå fler kunder kan 

detta resultera istället i sämre försäljningssiffror. (Kapferer & Bastien, 2009) 

Priset är enbart en av faktorerna vid köpprocessen. Många företag stirrar sig blinda på att 

erbjuda det bästa priset för att nå kunden. Men äter du bara på den billigaste restaurangen eller 

köper kläder på det billigaste stället? Svaret är nej, det gör du inte. Anledningar är att köp-

och-sälj är mer komplext än vad priset säger. Vissa tillfällen väljer du en plats eller butik för 

att det händer någonting mer, exempelvis god service. Om kunden fokuserar på priset, som 

bara kommer in för priset, kommer de även lämna butiken för priset så fort de har hittat ett 

billigare ställe. Istället för att sänka priset bör lyxvarumärken fokusera på att erbjuda den 

bästa servicen. Om lyxföretag sänker priset på en vara kan sänkningen symbolisera att de 

undervärderar kvalitén, skickligheten och varumärkesbilden. (Lent & Tour, 2009) 

KUNDKUNSKAP & AVANCERAD DATABAS 

Peelen (2003) betonar att kunskap om varje kund är vitalt för att utveckla en långsiktig 

relation samt att kundanpassning sker. Kunder måste vara identifierbara d.v.s., möjligt att 
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bestämma vem de är, veta kundens profil, köphistorik samt hur hon föredrar att bli kontaktad. 

Utan denna typ av kunskap vore det omöjligt att bygga en långsiktig relation med kunden.  

Företaget måste disponera och ha kapaciteten att utveckla kundkunskapen för alla deras 

kunder. Den avancerade databasen måste innehålla korrekt och noggrann information om 

kunderna för att de skall kunna analyseras fram till kundernas preferenser. 

Lyxvarumärkesföretag har insett viktigheten att disponera över en bra och avancerad databas 

som förvarar information om kundernas inköp och information. Databasen kommer att hjälpa 

att öka företagets inkomst samt öka kundnöjdheten. (Blokdijk, 2008) Andemeningen för 

lyxvarumärkesföretag är att det skall finnas en ”one-to-one” relation mellan kund och företag 

(Kapferer & Bastien, 2009). En lämplig databas är en förutsättning för dessa relationer. Inom 

lyxindustrin skall kundens namn aldrig riskera att bli felstavad. Implikationerna är att dessa 

datasystem skall ge möjlighet att inneha många alfabet såsom japanskt, kinesiskt och 

arabiska. Databasen bör ge kvalitativ information om kunden, denna information kan härledas 

från det senaste köpet eller från närvaron från ett event. (Cailleux, Mignot & Kapferer, 2009) 

Den avancerade kunddatabasens information skall genomströmma hela företaget att 

informationen kan tas tillvara i alla avdelningar (Kapferer, 2008). 

ÖVERSEGMENTERING 

Begreppet översegmentering betyder att företag genomför en ökning av dynamisk 

segmentation för att på så sätt utveckla den långsiktiga relationen mellan kund och företag. 

Företagets konsumenter är oftast väldigt olika och skiljer sig även i den långsiktiga relationen. 

En stark och särskiljande relation kan inte skapas med alla kunderna. Sådan policy skulle vara 

dyr och svår att tillämpa på företaget. Många konsumenter nöjer sig med ett grundkontrakt 

som är vanligt mellan kund och företag. D.v.s., då kunden inte förväntar sig mer en själva 

varan som kunden köper.  

Översegmentering av kunder kan bara ske efter att kunden har införskaffat sig produkten.  

Företag kan genom applicering av en variant av försäljningsanalys identifiera de 

nyckelkunder som är lönsamma. De avancerade databaserna kan användas som påminnelse 

om vilka kunderna är, dock ligger lönsamheten på intuitionsförmågan att identifiera kunderna 

till rätt segment. (Cailleux, Mignot & Kapferer, 2008) 
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Sett till Brink & Berndts (2008) olika kundnivåer kan dessa kopplas samman till 

översegmentering. Eftersom översegmentering enbart gäller för kunder som någon gång har 

köpt en produkt kan företag inte översegmentera för kundnivån ”Sökare”. Däremot kan 

företag översegmentera enligt de resterande kundnivåerna (Köpare, Klient, Supporter, 

Försvarare och Partner).  

Informationen från den avancerade databasen som används inom översegmentering kan även 

användas för att erbjuda och erhålla en personifierad kundservice, då kundens information är 

disponibel för alla anställda. Genom att dela upp kunderna i minde grupper får företaget även 

möjligheten att erbjuda segmenten på mer personligare events genom 

upplevelsemarknadsföring. Eftersom de olika kundnivåerna består av olika profiler möjliggör 

översegmenteringen att företaget kan finna relevanta teman och events att erbjuda kunderna. 

Översegmentering genom en avancerad kunddatabas möjliggör för lyxvarumärkesföretag att 

erhålla ett starkt och uppdaterat kundfokus i alla delar av företaget. (Cailleux, Mignot & 

Kapferer, 2008) 

3.4 SKILLNADER MELLAN CRM & LCRM 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 13 ÖVERSIKT FÖR SKILLNADER MELLAN CRM OCH LCRM 

KÄLLA 13: EGEN 
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Som avslutning till vårt teorikapitel vill vi redogöra för de skillnader som existerar mellan 

Customer Relationship Management och Luxury CRM som vi har valt att utveckla för företag 

som är verksamma inom lyxindustrin.  

3.4.1 KUNDSERVICE 

Bägge delområden i strategierna betonar viktigheten att ha kunderna i fokus för företagets 

lönsamhet. De understryker även att det inte är tillräckligt att företag uppnår endast bra 

service utan att nivån måste vara högre samt att kunskap om service är viktigt att anställda 

besitter. LCRM-strategin tar CRMs viktigaste punkter ett steg längre. Exempelvis menar 

CRM att anställda bör ha utbildning inom service för att säkra att anställda innehar kunskapen 

om hur företag erbjuder en utmärkt kundservice samt hur de går tillväga (Blokdijk, 2008). 

LCRM däremot nämner inte bara att personalen bör ha kunskap och utbildning, utan att de 

skall ses som försäljningsambassadörer och uppnå tillit med kunderna. (Lent & Tour, 2009) 

Strategin utgår från en annan punkt i de anställdas kunskap och viktighet. Företaget bör därav 

stödja dem med mer än bara utbildning för att de skall kunna erbjuda lösningar samt uppnå 

tillit med kunderna som strategin förespråkar. 

En skillnad mellan strategierna är att i LCRM anser försäljaren (försäljningsambassadören) ha 

den avgörande rollen i kundens köpprocess, vilket betyder att de förfogar över den slutliga 

påverkan. Dessutom inkluderas de anställdas utbildning, personalens förmåga och 

servicemötet i försäljningsambassadörens roll. Blokdijk (2008) framhäver dock att 

kundservice inom CRM är ”Utmärkt kundservice kan endast uppnås av de företag som är 

måna om de anställdas kundutbildning, även av dem som inte har direkt kundkontakt” 

(Blokdijk, 2008, s.12). Det betyder att säljaren endast har en delroll i kundens köpprocess och 

är inte den avgörande faktorn.  

3.4.2 MARKNADSFÖRING 

Den största skillnaden mellan CRM och LCRM är marknadsföring, då lyxvarumärkesföretag 

och budgetföretag står på olika plattformar. Både inom CRM och LCRM är det viktigt att 

integrera kunden i sin marknadsföring. Dock skiljer sig relationsmarknadsföring och 

upplevelsemarknadsföring åt gällande upplevelsen kring själva köpprocessen. Brink & Berndt 

(2008) förespråkar att inom CRM är det relationsmarknadsföring bäst lämpad för företag då 
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det skapas en relation mellan kund och företag som genererar i kundlojalitet. 

Relationsmarknadsföringen syftar till att uppnå de 4P genom att integrera aktiviteter som 

stärker relationsbyggnaden mellan företag och kund.  

Inom LCRM ligger fokus istället på kundupplevelsen i köpprocessen. Atwal & Williams 

(2009) betonar att kunden idag kräver mer än bara god kvalité och äkthet. Dessutom bör 

kunden likväl erbjudas något unikt. Förutom detta har kommunikation en större roll än i 

relationsmarknadsföringen. Som Nueno & Quelch (1998) menar, bör lyxvarumärken göra 

motsatt av vad de har lärt sig i de klassiska marknadsföringsböckerna. Lyxvarumärkesföretag 

skall befinna sig i en kommunikativ värld men inte genom att använda sig av massmedia eller 

andra marknadsföringskanaler som når alla målgrupper. Nueno & Quelch (1998) vill 

tydliggöra att kunden måste aktivt arbeta för att finna produkten och skapa ett begär. Att 

använda sig av reklam och massutskick kan också försämra exklusiviteten och statusen som 

ett lyxvarumärke besitter. Istället ska lyxvarumärkesföretag vara omtalade i media, erbjuda 

modeshower, PR-event och tillställningar som stärker varumärkesvärdet. 

3.4.3 FÖRSÄLJNING 

CRM förespråkar att det är viktigt att företaget har god kundkunskap för att utveckla en 

långsiktig relation. Strategin menar på att det krävs en databas för att förvara information om 

kundernas köphistorik. Inom försäljning är det även viktigt att ha en tydlig kundmålinriktning, 

dels för att veta vilka kunder ett företag ska fokusera på, samt att skapa en balans i företaget 

för att attrahera nya kunder samtidigt som att bygga upp värde för de redan existerade 

kunderna (Peelen, 2009). Inom CRM är det också viktigt att ha en utarbetad kunddatabas som 

kan användas för att lokalisera lönsamma kunder och återkoppla till existerande kunder, 

samtidigt som företaget kan föra in information om nya. Dock saknar CRM en viktig aspekt 

som är framtonande inom lyxindustrin. Kunddatabasen som ska användas av 

lyxvarumärkesföretag måste betonas av kvalitativ information och noggrannhet, att rätt 

kunder kan kontaktas vid rätt tillfälle och vid rätt events. Kunder i lyxindustrin efterfrågar en 

nära relation med företaget för att få känna sig speciell och värdefull. 

En annan skillnad mellan CRM och LCRM är prisstrategi. Inom CRM nämns det att priser 

har tidigare varit ett sätt att differentiera sig på marknaden. Däremot nämner CRM ingenting 



 

 

 

45 

om att olika företag kräver olika prisstrategier. Vanligtvis konkurrerar företag genom att 

reducera priser för att på så sätt vinna kunder. Efter att företagen har lyckats nå kunderna ger 

det möjligheten att arbeta med dem för att få dem lojala. Inom LCRM är prisstrategier mycket 

viktigt när det gäller lyxvarumärkesföretag. Inom lyxindustrin förekommer fenomenet 

”tröskeleffekten” som innebär att förändringar av prisnivåer kan ha motsatt effekt för 

lyxvarumärken som det kan ha för budgetmärken (Kapferer & Bastien, 2009). Istället för att 

reducera priser för att nå fler kunder, ska priset för lyxprodukter istället fungera som ett 

symboliskt värde och således befinna sig på en stabil prisnivå. Priset ska vara i jämlike med 

produktens kvalité och den upplevelse som kunden erhåller utöver produkten som kunden 

köper. 

Den sista skillnaden mellan CRM och LCRM betonas genom segmentering av kunder.  

Cailleux, Mignot & Kapferer (2008) förklarar att det är svårt att skapa en stark relation med 

alla kunder eftersom de är personer med olika tycke och smak. Följaktligen förespråkar 

LCRM översegmentering som innebär att företag delar in kunder i mindre grupper för att 

särskilja dem efter olika kategorier. Genom att göra detta kan företagen lättare fokusera på rätt 

sorts events eller kampanj där de vet att det är vad just detta segment efterfrågar. 
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4 SVENSKA MODEBRANSCHEN 

Enligt Sveriges textil och modeföretag (teko.se) håller svenskt mode på att erövra världen. 

Listan över kända svenska klädmärken är lång.  Globaliseringen av ekonomin har tagit 

ytterligare ett kliv, vilket har skapat möjligheter som tillvaratas av svenska textil och 

modeföretag. Flera äldre etablerade teko-företag (textil och modeföretag) har haft möjlighet 

att förnya sina produkter och affärsidéer, samtidigt som nya företag har skapats vars 

verksamheter bygger till stor del på handel och kommunikation. De svenska företagen har 

också dragit fördel hur landsgränserna har suddats ut och själva utvecklingen, designen och 

marknadsföringen kan ske i Sverige, medan tillverkningen sker i länder med lägre 

produktionskostnader. 

Sveriges textil och modeindustri består av tre delar; 

 

 

 

 

 

 

 

År 2009 stod teko-exporten för 17 miljarder kronor där dryga hälften kom från mode och 

konfektionsbranschen. (http://teko.se/Textil-Mode/Lankar/) Att mäta svensk modeexport är 

dock svårt, eftersom många klädföretag har såväl sin tillverkning som sitt centrallager utanför 

Sveriges gränser. Detta innebär att plagg som tillverkas i ett land och säljs i ett annat, inte 

räknas in i statistiken även om bolaget är svenskt då plagget inte exporterades från Sverige.  

Många av de svenska varumärken har inte sin materialproduktion i Sverige då kostnaden av 

produktionen skulle resultera i höga siffror. Den höga kostnaden bidrar till att svenska företag 

FIGUR 14 ÖVERSIKT SVERIGES TEXTIL & MODEINDUSTRI 

 

 

 

 

 

 

 

KÄLLA 14: TEKO.SE 
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väljer att outsourca materialproduktionen och söker konstant att befinna sig i 

lågkostnadsområden. För modeföretaget i Sverige är lönsamheten och värdet beroende av 

förmågan att producera innovativ design, varumärkes värde, effektiva 

marknadsföringskanaler, logistik samt distributionen. Materialproduktionen intar därmed en 

större roll i den svenska marknaden, dvs., att den blir mer än specialiserad input, vilket 

betyder att produktionen och styrningen av idéerna blir kärnprodukten. Den svenska 

modemarknaden anses vara en kunskapsbaserad och innovationsfokuserad industri. (Hauge, 

Malmberg & Power, 2008) 

Vid sidan av den svenska detaljhandelskedjan finns det ett kluster av nischorienterad små och 

medelstora svenska modeföretag som implementerar varumärkesaffärsstrategier.  Produkterna 

från dessa företag är designintensiva och deras huvudsakliga konkurrensfördel vilar på 

varumärket och varumärkets styrning. Den här gruppen av företag är skickliga på att skapa 

trendiga kläder. Deras konkurrensfördel i klädmarknaden vilar varken på priset, eller på att 

erbjuda den mest avancerade designen, utan snarare på deras kunskap om hur de går tillväga 

för att nå till en modemedveten publik.   

Det är viktigt i modebranschen att ha en bra relation med stylister då de oftast är 

självständiga, har mycket inflytande och makt över vilka kläder som exponeras i olika 

plåtningar. Eftersom att den nära relationen med stylister är viktigt att ta hänsyn till utifrån 

företagens perspektiv. Det är därför mycket vanligt att modeföretag samarbetar med ett antal 

stylister och fotografer samt skapar showrooms som stylister kan låna kläder samt accessoarer 

för kommande plåtningar.  

Platsen där modeföretaget säljer sina produkter samt där andra varumärken säljs är väldigt 

viktigt att ta hänsyn till. Företag brukar vanligtvis försöka att balansera mellan exklusivitet, 

vara i de ”rätta” butikerna, tillgängligheten av produkterna samt att det inte sker en 

överexponering av varumärket. Det är mycket vanligt att företag anser att det är svårt att 

skapa en balans mellan att ha en kortsiktig vinst och långsiktig sådan, vilket exklusivitet kan 

bidra med. (Hauge, Malmberg & Power, 2008) 
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Media spelar även en viktig roll för företagen, då de vanligtvis iakttar kollektionerna på olika 

events. De sållar och tolkar de stora dragen av trenderna, samt framhäver vilka designer och 

varumärken de anser bäst fångar in trenderna.  

Viktiga personer har en viktig roll för modeföretagen då de skapar symboliskt värde genom 

den immateriella produktionen som de vanligtvis bidrar med. Artister och andra kreativa 

individer används vanligtvis av företagen då de oftast sätter standard för säsongens looks och 

trender. Företagen använder dessa viktiga personer för produktplacering, vilket har visat sig 

att vara en mycket effektiv kanal att nå ut till sin målgrupp. Idag är det inte förekommande att 

modeföretagen använder sig av de ”traditionella marknadsföringsteknikerna” som exempelvis 

tv-reklam och affischer. Många av de nya företagen har inte mycket utrymme att investera i 

dyra marknadsföringskanaler därefter är detta en mycket effektiv metod. Företagen 

argumenterar även att oavsett om de har pengarna skulle de aldrig använda sig av dessa 

metoder längre då dagens konsumenter anser att det är blasé och är mycket skeptiska till 

sådan marknadsföring av produkten. De traditionella marknadsföringskanalerna används dock 

av företagen då de ska etablera sig i en ny marknad. För mindre och nya företag är det 

viktigare att använda sig av rätt människor vid rätt tillfälle, att medvetenheten om varumärket 

uppmärksammas. Trots den teknologiska värld som vi lever idag är word-of-mouth mer av 

värde, då den anses vara som en av de starkaste kommunikationerna till att fånga in ny publik. 

(Hauge, Malmberg & Power, 2008) 
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5 EMPIRI 

I denna del kommer vi att presentera vår empiriska observation av vårt fallföretag. V i har 

fokuserat på tre övergripande ämnen som är kundservice, marknadsföring och slutligen 

försäljning. V i kommer dessutom att redogöra för två kundundersökningar genomförda från 

fallföretagets Internethandel. 

5.1 FALLFÖRETAGET 

Fallföretagets övergripande mål är att växa på de befintliga marknaderna där de för tillfället är 

etablerade. De har även viljan att finna nya marknader för att således expandera företaget, 

gällande deras tre avdelningar vilka är; e-tail, retail och wholesale. Person B anser sig kunna 

definiera fallföretaget som ett lyxvarumärke p.g.a. priserna, den höga kvalitén, designen och 

den höga servicen som erbjuds, men även för den logistiken som de har tillgängligt.  

5.2 KUNDER 

5.2.1 KUNDLOJALITET 

Företaget innehar ingen tydlig information kring nivån på deras kundlojalitet. De har för 

tillfället inte något utformat databassystem som kan tillgodose den informationen om 

kundlojaliteten gentemot företaget. Det enda alternativet att undersöka huruvida de uppnått 

högre lojalitet bland kunderna genom att se antal hit rate per kund trots att företaget har en 

avtagande kundtillströmning.  

”Vi har få kunder, men lojala kunder”, förklarar Person A då han vill dra en slutsats av deras 

statistik från hit rate per kund. 

Fallföretaget har nyligen börjat arbeta med lojalitetserbjudanden, vilket innebär att de 

erbjuder deras kunder nyhetsbrev och företräde till rean. De har inget specifikt 

kundlojalitetsprogram för sina trogna kunder men de vill dock förbättra detta genom en 

utarbetad strategi gällande kundlojalitet och har många idéer om vad de skulle vilja uppnå.   
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5.2.2 BEFINTLIGA KUNDNIVÅERNA 

Person A förklarade under första intervjun att företaget har tre kundnivåer som de arbetar 

efter. Men efter intervjun med person B erhölls ny information då han sa ”det är inte korrekt 

att vi har tre nivåer i vårt register, vi markerar inte vilka som är VIP-kunder utan tar ut kunder 

i från registret utifrån ändamålet för tillfället”. Person A poängterar dock att de inte är nöjda 

med hur det nuvarande systemet fungerar utan önskar därför att utveckling sker. Det 

nuvarande systemet möjliggör att de kan skicka e-mail till sina kunder genom att spara 

kundernas kvitton. Registreringen av kundernas köp tillåter att de kan samla kunders 

köphistorik för att sedan dela upp kunderna efter olika grupper.  

Det finns funktioner i registersystemet som möjliggör mer än lagring av kunddata men som i 

dagsläget ej används. Register finns dock i alla butiker i världen och har därför möjligheten 

att alltid finna kunden, men den har dock inte använts länge och behöver utvecklas.  

5.2.3 KUNDFOKUS 

”I dagsläget fokuserar vi mer på att vinna nya kunder mer än att bevara de gamla”, förklarar 

Person A. Företaget ser gärna en förändring av deras kundfokus men har i dagsläget ingen 

klar plan om hur de exakt ska gå tillväga. Det enda person A tydligt betonar är att företaget tar 

avstånd från bonuspoäng som många varuhus använder sig av. Företaget vill inte använda sig 

av poängsystem för att skapa kundlojalitet utan anser att de kan nå kundlojalitet genom andra 

former.  

Etailavdelningen är den avdelning som är mest utvecklad gällande kundfokus. De genomför 

en kundundersökning en gång per år, i och med att de har lättare att genomföra 

enkätundersökningen i jämförelse med butikerna. Långsiktigt vill företaget även att 

återförsäljningsavdelningarna genomför någon variant av kundenkät då de också ses som 

kunder till företaget. Enkäterna skulle möjliggöra att få in deras infallsvinkel på samarbetet 

mellan dem.  

Fallföretaget försöker också utvärdera deras butiker för att se hur de sköter sig. Således har 

retailavdelningen möjlighet att värdera och analysera problem och genomföra 

förbättringsåtgärder. De kan exempelvis jämföra försäljningen mellan butikerna i jämförelse 

med andra försäljningsår. Om företaget ser att det finns en produkt som de säljer mycket av, 
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är de mycket måna om att producera den och ha kvar den i lagret. Tidigare anser de själva att 

de var för snabba med att ta bort en produkt från sortimentet, vilket utnyttjades av 

konkurrenterna genom att de tillverkade produkter med liknande design. Vilket resulterade att 

de inte fick den totala vinsten som produkten erbjöd.  

5.3 KUNDSERVICE 

Person A förklarade hur företaget kan på ett kontinuerligt sätt arbeta med att förbättra 

kundservicedelen för att således undvika att något ”faller under stolarna”.  Han poängterade 

även att det är viktigt att inte slappna av med kundservice när det sker en god försäljning av 

produkterna, vilket är vanligt. God kundservice måste finnas med hela tiden. De menar att det 

finns mycket de kan göra med små medel för att tillfredsställa en kund, vilket alla under 

retailavdelningen jobbar med.  

5.3.1 KUNDSERVICEKULTUREN 

Fallföretaget anser att det är väldigt viktigt att ha med kundmentaliteten i alla avdelningar, 

speciellt i de avdelningar där det sker daglig kundkontakt, d.v.s., i customer 

serviceavdelningen och i retail. Inom wholesale ansvarar butiksägarna för 

kundservicekulturen. Ett exempel från person A om företagets mentalitet kring kundservice är 

fallet med skomodellen ”A”. Skomodellen ”A” togs bort efter en viss tid då ett säsongsbyte 

skedde. ”A-skon” blev efterfrågad efter några år att återtas i lager av både kunder och en 

mängd bloggare. Påtryckningen från företagets kunder resulterade i att fallföretaget valde att 

på nytt ta med skon i deras kollektion. Genom deras agerande anser dem att de visar på hur 

lyhörda de är gentemot sina kunder och hur viktigt det är för dem att göra dem nöjda. 

Reklamation på produkter sker genom fallföretagets butiker eller återförsäljare, men de har 

även en specifik avdelning som är ansvariga för kundområdet. I och med att reklamationerna 

mestadels sker via återförsäljarna mister fallföretaget den direkta kontakten med dessa 

kunder.  Företaget strävar efter att kunna erbjuda lika bra service till de kunder som inte har 

tillgång till deras butik eller återförsäljare i landet. Om fallet är sådant sker kundkontakten via 

nätet där lösningar till problem erbjuds. Företaget understryker även att landgränslinjerna inte 

ska hindra sina kunder att få samma möjlighet till service. 
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Reklamationer samt andra kundfrågor försöker de ständigt besvara i pågående form. 

Fallföretaget strävar att försöka lösa alla problem på ett kontinuerligt sätt. De har som mål att 

försöka besvara alla reklamationer som har skett under dagen innan de slutar. Idag anser 

företaget att de är mindre stränga angående reklamationer och problem, än vad de tidigare var. 

Vanligtvis brukar reklamationerna från kunderna ske direkt i butiken eller via Internet, 

undantagsfall tar de kontakt med huvudkontoret.   

Ett exempel på deras service som egentligen inte föll inom deras ansvar, är fallet med en kund 

från Malmö. Personen i fråga reklamerade en produkt som inte höll den förväntade kvalitén. 

Kunden valde att kontakta fallföretagets huvudkontor istället för återförsäljaren, vilket 

egentligen ligger inom återförsäljarens ansvar. Trots detta valde företaget att ta sig an fallet 

istället för att hänvisa åter till återförsäljaren. Kunden disponerade inget kvitto och var bosatt i 

London, trots den svåra situationen valde företaget att underlätta för kunden och ge tillbaks 

pengarna i kundens valda valuta. Agerandet visar att de strävar efter att uppnå nöjda och 

tillfredsställda kunder. 

5.3.2 PERSONAL 

Företaget arbetar mycket med sin kundservice då de värderar den högt för företaget att uppnå 

lönsamhet. Ny personal får genomgå en två veckors utbildning med butikschefen. Utbildning 

innebär träning inom sälj, visual och kassahantering. Det är viktigt att personalen ska passa 

företaget och kunna förmedla deras visioner till kunderna. För butikscheferna sker en längre 

period av utbildning. I en del av deras utbildning ingår även besök hos huvudkontoret och gå 

två dagars intensivkurs. Fallföretaget har en kundserviceansvarig i varje land för wholesales 

och det finns även personal med expertis inom wholesale som arbetar dagligen med det. Inom 

retail fungerar butikspersonalen även som kundserviceansvariga, men har även en avdelning 

som är anställda enskilt för kundservicedelen. 

Fallföretaget arbetar med internutbildningar inom exempelvis försäljning, där säljcoacher 

arbetar aktivt med att utbilda personal för att uppnå kvalitén som de eftersträvar och vill 

förmedla. Dessa coacher är duktiga säljare som skickas kontinuerligt på utbildningar för att få 

mer kunskap om hur de ska hjälpa butikerna att uppnå bättre försäljning genom god 

kundservice. Utbildningarna sker både internt och externt. Med externt menas att de tar hjälp 
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konsulter eller andra företag för att öka sin kunskap inom området. Ett exempel på extern 

hjälp är fallföretagets arbete med Mystery shoppers. Mystery shoppers innebär att 

butikspersonalen utan personalens vetskap utsätts för tester för att mäta kvalitén på 

kundservicen. Person A menar att denna strategi möjliggör för företaget att se hur 

butikscheferna sköter butikerna.  

”Vi är noggranna med att anställda får tillräckligt med verktyg för att ge god service och bli 

bra försäljare”, förklarar person A. 

Det sker kontinuerliga erbjudanden av diverse kurser som de anställda kan delta inom, som 

exempelvis försäljning, administration och ledarskap m.m.  

5.4 MARKNADSFÖRING 

5.4.1 MARKNADSFÖRINGSMÅL 

Fallföretagets mål med marknadsföringen är att väcka intresse för varumärket för att således 

väcka intresse för nya kunder. Person A understryker att de använder sig mer av en 

aktivitetsbaserad kalender än en så kallad marknadsföringskalender. De har exempelvis en 

retailkalender som inkluderar planering av events, marknadskalender där planering av 

pressdagar, visningar, lounge etc., och sist en skyltfönsterkalender.  

”Vi skiljer oss mycket från budgetmärkesföretag då vi inte har en aktiv 

marknadsföringsstrategi” säger person A. Företaget köper inte annonser eller använder sig av 

andra vanliga marknadsföringskanaler som är vanliga för budgetmärken.  De fokuserar istället 

på att låna ut klädesplagg till tidningar som har stort inflytande på modeindustrin. Dessutom 

är det en viktig kanal för företaget då den hjälper företaget att synas utåt. När person A 

förklarar vilken marknadsföringskanal som fallföretaget använder mest, nämner han word-of-

mouth.  

Företaget är mån om vem de lånar ut sina produkter till, beslutet om utlåning beror på vilket 

sammanhang produkterna ska användas till samt vad som de anser som är angeläget för 

varumärket. De har ingen på sin ”svarta lista” då de inte vill utesluta någon. Däremot sker det 

en konstant utlåning till olika presskanaler, stora tidningar i världen såsom Vogue, Café, King 

etc., men även också till dagspressen.  
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Fallföretaget disponerar även över företagets magasin som ges ut två gånger per år, där de tar 

upp ämnen som de vill uppmärksamma för sina kunder. Alla som är intresserade kan 

prenumerera på tidningen och få den hemskickad, men den kan även köpas ut av alla i vilken 

tidningsstånd som helst i landet. Kunder kan även hitta den i företagets butiker, vissa kunder 

kan emellertid få den hemskickad gratis om de anses som värdefulla. Vilket belopp som måste 

överstigas är inget som har förtydligats. 

5.4.2 EVENTS OCH TILLSTÄLLNINGAR 

Events är något som fallföretaget verkligen satsar på inom marknadsföringen och ser det som 

en viktig kanal. Fallföretaget anordnade nyligen en lounge i Nordiska galleriet för 

stockholmskunderna. Vid anordnande events i butiker erbjuds möjlighet till mingel, dryck och 

även ibland stråkkvartett. Dessa events är öppet för alla som vill vara med och ta del av 

tillställningen. De anordnar dock mer speciella kvällar till sina VIP-kunder och även VIP-rea. 

Fallföretaget har idag inga fasta kundgrupper utan kunderna väljs ut beroende på aktivitet. 

Därav anser de inte att det är strategiskt att införa en viss summa för att vara VIP-kund m.m. 

Fallföretaget informerar sina kunder om de kommande events genom e-mail eller handskrivna 

inbjudningar. All information om kunderna hämtas från företagets kunddatabas. 

Marknadsföringen som sker gentemot de potentiella kunderna sker genom anordning av 

modevisningar, events m.m., dock är allt beroende av marknaden.  

Projektledarna för tillställningarna får en specifik budget som de måste arbeta efter, men de är 

dock ej ”öronmärkta” av något slag säger person A. Person B nämner att de har en anställd 

som är marknadsansvarig och som sköter hur alla events skall se ut. Han säger även att ”ett 

event inte brukar vara den andra lik”. Företaget satsar även på att genomföra events genom 

återförsäljarna. Vid dessa events är det alltid en företagsrepresentant representerad för att 

hjälpa återförsäljaren med all anordning.  

Alla events som anordnas av företaget gäller för hela varumärket och inte specifikt för en viss 

produktkategori. Events ute i butikerna sker sparsamt, då dessa events har ett syfte som avgör 

vilka kunder som skall bjudas in. Några events anordnas för att upplysa om fallföretagets 

magasin, andra om kollektionerna som finns i butikerna etc. Faktorer som även påverkar 

eventets utformning är butikens och varumärkets behov. Med detta menar dem om de vill att 
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media skall skriva om dem, ha många kunder m.m. Vissa marknader uppskattar inte events 

lika mycket som det gör i andra, allt är beroende av marknadskulturen som existerar.   

Person A påpekar att de vill förbättra erbjudningen av events till sina kunder, att de känner att 

de är en del av företaget. Något som de skulle vilja göra i framtiden är att anordna events med 

företagets magasin för att främja företagets övriga produkter och tjänster som de erbjuder.   

Enligt person A är events även viktiga för företaget då det skapar en kundrelation samt att de 

har sett avkastning från deras events i form av ökad försäljning. Därav har de ingen specifik 

databas som sparar sådan information. Förutom events så är det även viktigt att lyckas med en 

bra modevisning för sina kollektioner, då det är avgörande för tillströmningen till deras 

showrooms. Tanken med dessa tillställningar är att det ska generera högre vinst till företaget.  

5.4.3 ÖKAT KUNDVÄRDE 

Företaget försöker skapa ökat kundvärdegenom att informera alla kunder om den värld 

fallföretaget lever i, genom ständig kundinvolvering. De betonar att de försöker erbjuda sina 

kunder den bästa möjliga servicen då de känner att det förväntas det av dem, i och med 

produkternas prisnivå. Kreatören har valt vilken musik som ska spelas i butikerna, där 

musiken varierar säsongsvis. Detta görs för att framhäva och förstärka vad som har legat som 

inspirationskälla för produkterna. Fallföretaget har även tagit fram egna dofter som sprayas i 

alla deras butiker. De anser att kunderna påverkas av alla sinnen därmed är detta viktigt för att 

ge ett helhetsintryck.  Person A nämner även att det som särskiljer dem från andra 

varumärken i form av designen av lokaler, är att de utgår från lokalens förutsättningar och inte 

något förutbestämd inredning som är specifikt för fallföretaget. Detta är något de är mycket 

nöjda med då de är få företag som applicerar det idag.  Fallföretaget försöker aggregera värde 

för kunden genom att erbjuda kunderna en intressant design, god kvalité, rimligt pris samt den 

goda kundservicen som de anses ha. Person B säger ”vi strävar efter att bli en role model för 

andra varumärken”. De anser att de stärker kundlojaliteten genom att ge kunderna valuta för 

sina pengar då de är väl medvetna om deras höga prisklass.  

Företaget försöker även inkludera kunderna i deras värld genom events och modevisningar 

samt att de erbjuder böcker i butikerna om kost, foto och tidningar, där de försöker spegla det 

som ger dem inspiration och annat som intresserar företaget.  
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5.5 FÖRSÄLJNING 

5.5.1 MARKNADSSITUATIONEN 

Person A förklarar att marknaden för klädföretag blir mer och mer fokuserad på Internet och 

Internethandel. Han förklarar att marknaden har återhämtat sig efter finanskrisen och 

företagets situation har förbättrats inom både retail och wholesale, nationellt som 

internationellt. Företaget har fått uppfattningen att intresset för kläder återigen har ökat. 

Fallföretaget är i nuläget mycket verksamma på den internationella marknaden. De syns 

ständigt i utländska modemagasin och säljs i prestigefyllda butiker. Förra året kom hela 67 

procent av omsättningen från utlandet och exporten blir allt viktigare för fallföretaget tack 

vare den stora efterfrågan. Person D, styrelseordförande för fallföretaget, säger att de 

fokuserar nu på Skandinavien och viktiga modestäder såsom London, Paris och New York. 

Enligt person D är det viktigare att finnas på rätt ställen än att finnas överallt.  

Företag upptäckte under de svåra ekonomiska tiderna svårigheter att få in kundfordringarna i 

tid vilket ledde till att de valde istället att fokusera på deras nyckelmarknad, såsom New York. 

När fallföretaget bytte strategi för den finansiella oron genom att satsa på befintliga 

marknader ökade de sin export med 31 procent under 2009. Detta resulterade i att fallföretaget 

blev det svenska modeföretag som växte mest internationellt sett det året. Den 31 procentiga 

ökningen omvandlades till 234 miljoner kronor vilket motsvarade 56 procent av den totala 

försäljningen.  

5.5.2 FÖRSÄLJNINGSKANALER 

Fallföretaget använder sig av tre försäljningskanaler; e-tail som är deras Internethandel, 

wholesales som är deras återförsäljare och retail som är försäljning från deras egna butiker. 

Företaget är ett RTW (Ready to wear) företag, med en stark bakgrund som denimföretag. 

Person A beskriver ” vi har ett brett sortiment samtidigt som vi har produkter som vi kallar: a 

product to die for”. Jeanskollektionen är något som även alltid finns med i deras standard 

kollektion. Deras RTW-kollektion är däremot något som ändras från säsong till säsong. 

Person A påpekar att fallföretaget besitter många duktiga designers, däremot är det bara 

grundaren, den kreativa chefen, som är en välkänd designer och ansvarig för placering av 
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riktlinjerna för varumärket. Företaget har damdesigners och herrdesigners som har diverse 

bakgrunder såsom Beckmans designhögskola, Saint Martins College of art & design etc.  

Det är viktigt för företaget att synas tillsammans med andra lyxvarumärken vid 

produktplacering bland återförsäljare. Därav är de noggranna med att göra en grundläggande 

undersökning innan en butik får sälja deras produkter. De vill hellre befinna sig i få och stora 

butiker än många och små. Företaget är även noggrann med att inte överexponeras då de vill 

kunna identifieras med deras återförsäljarbutiker. Det är även viktigt för företaget att deras 

återförsäljare får en god relation med företaget för att uppnå ett gott samarbete och viljan att 

fortsätta med samarbetet.  

5.5.3 PRIS 

Person A anser att de ligger på en hög prisklass här i Sverige, vilket visar att de applicerar en 

hög prisstrategi. Dock ser det annorlunda utomlands, där varumärket anses vara mer av en 

premium-produkt. Företaget är ett varumärke som tilltalar samma kunder i lyxvaruklassen 

men till ett lägre pris. Fallföretagets priser är som många andra företag beroende av 

råmaterialen som används i produktionen. I år har bomullspriserna varit höga, vilket har 

påverkat produktionskostnader och därav prishöjning. Dock strävar de efter att behålla sina 

prisklasser på en stabil nivå. De tar hänsyn till att priserna som sätts täcker marginalerna. En 

standardvara kan även gå upp något i pris efter år beroende på marknaden.  

5.5.4 SEGMENT 

Person A tydliggör att företaget inte har någon specifik målgrupp som de skapar sina 

produkter till, utan deras produkter vänder sig till alla som är intresserade av deras design och 

stil. De anser sig ha en väldigt spridd målgrupp, av anledningen att sin produktion både 

tillverkar barnkläder samt kollektioner som kan bäras av yngre och äldre generationer. Det 

breda sortimentet visar att de välkomnar alla att handla deras produkter samt ta del av 

fallföretagets värld. 

Person A säger ”vi är mycket noggranna var vi exponeras, då det är viktigt att exponeringen 

är förenlig med vad varumärket representerar”. Av denna anledning riktar de sig därför inte 
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bara mot specifika kändisar eller de mest kända tidningar, utan till de sammanhang som de 

vill representera. 

5.6 KUNDUNDERSÖKNING 

5.6.1 RESULTAT FRÅN ÅR 2009 

Enligt den första kundundersökningen som fallföretaget genomförde fick de information att 

nästan fyra av tio kunder är inne på hemsidan varje vecka eller oftare och att över 50 procent 

besöker sidan mer än varannan vecka. Av resultaten kunde man se att de kunder som var inne 

mer frekvent var svenska kunder, kunder från landsbygden, kvinnor samt de som var under 30 

år. Av de svenska kunderna, beställer mer än hälften varor från företaget någon gång per 

kvartal. Fallföretaget vill arbeta för att fånga in dessa kunder med olika erbjudanden för att 

främja deras konsumtion. Ett av erbjudanden kan vara att erbjuda gratis frakt vid 

uthämtning/inlämning av produkter i fallföretagets butiker. 

De svenska kunderna uppger att de lägger en mindre andel av deras totala klädbudget på 

online köp än de kunder som finns utanför Sverige. Svenska kunderna lägger i snitt 2532 kr 

på sko- och klädköp varje månad, av dessa är 1145 kr onlineköp, vilket motsvarar 45 procent.  

Gällande utseende av hemsidan var stor del av kunderna nöjda, dock fanns det önskningar om 

förbättringar av funktionerna. Ett ytterligare utvecklingsområde för att öka nöjdheten var 

customer service på telefon. Den vanligaste orsaken att kunderna använder customer service 

var vid returfrågor och att de ”behövde veta mer information om produkten än vad som fanns 

på hemsidan”.  

Kunderna uppgav att sökmotorer och rekommendationer från andra är de främsta orsakerna 

för första kontakten med deras Internethandel. Om inte företaget redan jobbar aktivt med 

sökmotorsoptimering kan det vara ett bra alternativ för att ytterligare öka på flödet av 

besökare på sajten. Den främsta orsaken till att kunder handlar kläder online är 

tillgängligheten dygnet runt.  

De egenskaper som kunderna rankar högst var ”tryggt att shoppa på företagets 

Internethandel” och ”enkelt att betala”, där 86 procent instämmer. Som näst bäst kommer ”att 

det är lätt att hitta på sajten” samt ”sortimentet är av hög kvalitet”. Slutligen är 90 procent av 
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fallföretagets kunder har ett positivt helhetsintryck. Detta gör att fallföretaget vill fortsätta att 

jobba på hög kundnöjdhet.  

5.6.2 RESULTAT FRÅN ÅR 2010 

Kundenkätundersökningen visar även att företagets kunder är mer benägna att handla 

varumärket via nätet i jämförelse med kundenkätundersökningen som genomfördes år 2009. I 

helhet är kunderna mycket nöjda med varumärkets hemsida, då de anser att transaktioner sker 

säkert och att det inte är svårt att navigera sig fram på hemsidan. Till följd av den höga 

konkurrensen som existerar i modebranschen bidrar det till att högre förväntningar 

uppkommer från kundens sida. Kunderna vill att det skall vara lika funktionellt att handla från 

hemsidan som att vända sig direkt till butiken. Det som framträddes av enkäterna var att 

vanligaste orsaken till retur av produkt var p.g.a. fel storlek och inte av passformen, därför 

önskar företagets kunder en mer användarvänlig hemsida, som minskar problemen som 

uppstår vid köpprocessen. 

I jämförelse med resultatet från enkätundersökningen år 2009 har det skett en ökning av 

kundernas frekvens av köp från fallföretagets Internethandel. Undersökningen har även visat 

att högre lojalitet har uppnåtts gentemot företaget i jämförelse med år 2009. Då 55 procent av 

kunderna svarade på att de besöker konkurrerande online sajter vilket var lägre antal än 

föregående år. 58 procent av företagets kunder handlar även från andra konkurrenter minst en 

gång per kvartal. Även denna andel har minskat i jämförelse med förra enkätundersökningen 

från 2009.  

Resultatet från de två kundundersökningarna visade på en ökning av försäljningen med sex 

procent. Orsakerna till ökad konsumtion på fallföretagets Internethandel var tillgängligheten 

av produkterna och att hemsidan hade blivit mer användarvänlig. Fallföretagets kunder var 

mycket positiva till tillgängligheten att finna varumärkets produkter online, största majoriteten 

som representerar denna punkt var dock kunder från landsbygden. Kunderna är även nöjda 

med den customer service som företaget erbjuder. Största delen av customer service sker via 

e-mail mer än med telefon. Resultatet av undersökningen har även visat att kundnöjdheten av 

customer service via telefon har ökat från föregående år.  
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6 ANALYS  

I detta kapitel analyseras uppsatsens empiriska resultat m h a dess teoretiska delar. Med hjälp 

av figur 13 (Översikt för skillnader mellan CRM & LCRM) som grund kommer vi att föra 

diskussioner kring bristande faktorer inom CRM, utvecklingen av CRM samt hur LCRM kan 

förbättra kundlojaliteten för lyxvarumärkesföretag. Slutligen kommer vi att presentera 

resultatet för den modifierade modellen, LCRM. 

6.1 KUNDSERVICE 

Från att ha studerat fallföretaget kan vi konstatera att det finns tydliga spår av incitament från 

CRM och LCRM. Existensen hjälper oss att se när CRM har varit tillräcklig eller ej, samt se 

om LRCM är en bra strategi att tillämpa eller om det finns delar av teorin som bör modifieras. 

I det teoretiska kapitlet har vi presenterat de delar inom kundservice som vi anser är de 

viktigaste för lyxvarumärkesföretag. Nu återstår det att föra diskussioner om teorin LCRM 

kan verifieras eller falsifieras med hjälp av vår empiriska studie. 

Till att börja med vill vi betona att CRM och LCRM har likheter gällande framhävningen av 

kunden. Av vår empiriska observation kan vi konstatera att fallföretaget implementerar 

åtgärder som innefattas i bägge strategierna av CRM och LCRM gällande kundservice.  

CRM förespråkar att kundservice bör behandlas som Blokdijk (2008) framhäver; ”Utmärkt 

kundservice sker endast om företaget utbildar alla anställda, även de som inte har direkt 

kundkontakt” (Blokdijk, 2008, s.12).  Denna mentalitet ser vi existerar inom fallföretaget då 

de aktivt arbetar med att erbjuda sina anställda service- och försäljningsutbildningar, vilket 

implicit indikerar att de anser att alla i företaget har en lika delaktig roll i kundens köpprocess.  

”Vi anser att det är väldigt viktigt att ha kundmentaliteten i alla avdelningar, speciellt i de 

avdelningar där det sker daglig kundkontakt”, citat från telefonintervju med Person A. 

De är dessutom tydliga med att all ny personal genomgår utbildning för att garantera att de 

anställda formas på ett korrekt sätt men även för att de anställda ska erhålla kunskapen att 

förmedla företagets visioner till kunden. Dessa nämnda ageranden tyder på att de idag 

applicerar en viss form av kundservice som CRM förespråkar. Fallföretaget visar på att 
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åtgärder i enighet med CRM, har genererat till ökad lönsamhet. Ur kundundersökningarna kan 

vi se att de förbättringsåtgärderna som företaget genomförde efter önskningar från kunderna 

kan ha påverkat den sex procentiga ökning i försäljningen mellan år 2009 till 2010. De har 

dessutom konstaterat att trots att kundtillströmningen i butik har minskat, har antal hit rate per 

kund ökat, vilket tyder på att det existerar en kundlojalitet inom företaget. Deras strävan att 

erbjuda en utmärkt kundservice möjliggör att fallföretaget når fördelarna inom CRM som 

påverkar deras lönsamhet. (Goldenberg, 2008)  

En gemensam faktor som framhävts av den empiriska studien är dialogen med kunden. Det är 

något som både existerar i strategierna CRM och LCRM då det är en viktig förutsättning för 

att uppnå kundlojalitet. Dialog mellan försäljare och kund är något som vi har utifrån vår 

observation sett är en viktig del inom fallföretaget, d.v.s., att de är medvetna om hur viktigt de 

är att ha nöjda kunder samt som Peelen (2003) förespråkar, att det är alltid viktigt att ha en 

dialog med kunderna och förstå varje individs värde. Ett exempel är dialogen som bibehölls 

med ”Malmö-kunden” trots att ansvaret låg på återförsäljarna. Vidare kan vi även urskilja 

dialogen med kunden från deras Internethandel. 

Den existerade missnöjdheten som framträdde av kundundersökningen år 2009 var något som 

visade på de nämnda kraven som kunderna har mot företaget. Genomförandet av 

kundundersökningen avslöjade möjliga förbättringar av hemsidan som företaget inte var 

medvetna om. Företaget tog till sig kritiken och genomförde förbättringar vilket visar hur 

viktigt det är att skapa och att ha dialog med sina kunder samt att företag undviker att mista 

sina kunder gentemot konkurrenterna. Responsen av att genomföra förändringarna var 

samstämmigt med deras önskan att var lyhörda samt förståelse av varje kunds värde. 

Förbättringsåtgärderna år 2009 – 2010 ökade företagets kundlojalitet då en lägre andel av 

fallföretagets kunder besökte konkurrerande online sajter.  Det visar inte bara att de besökte 

mindre andra sajter utan också att kunderna valde att handla mindre från konkurrenterna. 

Person A har förklarat att marknaden har blivit mer och mer fokuserad på Internet och 

Internethandel vilket leder oss till frågan om det kan existera en dialog med kunden även 

genom Internet? Vi anser att Ja, det kan det. Tack vare att fallföretaget tillhandahåller 

utvärderingar kan de således besvara kundernas önskemål.  
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Innan vi genomförde vår empiriska studie hade vi studerat att personifierad service är den bäst 

lämpade typen av service för lyxvarumärkesföretag då försäljningsambassadören har den 

slutliga makten av köpprocessen. Det har dock visat sig att fallföretagets nuvarande 

kundservice ändå har varit ett framgångsrikt recept. Av att ha studerat företagets kundservice 

avslöjar det behovet av att tillämpa LCRMs personifierad kundservice inte är avgörande för 

ett lyxföretags framgång. Alltså har inte Lent & Tours (2009) teori om viktigheten av en 

försäljningsambassadör en stor påverkan på ett företags kundlojalitet som verkar inom 

lyxvarumärkesindustrin. Däremot anser vi att det alltid finns anledning till att implementera 

personifierad service inom lyxföretag.   

”I dagsläget fokuserar vi mer på att vinna nya kunder mer än att bevara de gamla”, förklarar 

Person A. Det är något företaget vill ändra men har ingen klar plan om hur de exakt ska gå 

tillväga. I och med att de är medvetna om att det är ett problem vill vi poängtera vad LCRMs 

personifierade kundservice kan erbjuda företag i samma sits. Med stöd från Lent & Tour 

(2009) skapas en starkare relation och kundlojalitet ju bättre försäljningsambassadören lär 

känna kunden. 

Vi anser att en applicering av LCRMs personifierade kundservice är tillämpbar på företag 

med Internethandel. Personifierad kundservice är oftast sammankopplad med butikspersonal 

som kunder bemöter i verkligheten. Därutöver kan frågetecken uppstå hur företag skall gå 

tillväga för att behålla den personifierade kundservice över Internet. Enligt vår åsikt bör 

Internethandel behandlas som en fysisk försäljningsambassadör där utformningen av 

hemsidan och tillgängligheten av företagets produkter är den avgörande faktorn. 

Internethemsidan skall inte ses som en kommersiell försäljningskanal då den ska fortsätta 

upprätthålla lyxvarumärkesföretagets identitet och kultur. Genom användningen av företagets 

avancerade kunddatabas kan köphistorik lagras för att erbjuda Internetkunder en personifierad 

service genom att exempelvis skicka personliga erbjudanden samt förenkling av 

reklamationsprocesser.  

Personifierad kundservice anser vi är även viktigt att beakta vid andra försäljningssituationer 

som exempelvis vid expansion. Under den empiriska undersökningen framtonade person A att 

de i dagsläget har målsättning att växa på de befintliga marknader samt expandera på nya, 

vilket är förenligt med att de befinner sig i en expansionsfas. Expansion betyder inte bara nya 
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vinster mot företaget utan kräver också nya förhållanden och åtgärder från företaget. Då 

lyxföretagen växer över internationella gränser, ökar risken för förlorad kontroll och 

försämring av varumärkets värde. Som beskrivet i artikeln Is Luxury for CRM? ökar även 

risken för förlorad kundlojalitet. (Cailleux, Mignot & Kapferer, 2009)  

Person A säger; ”Vårt befintliga datasystem utnyttjas inte fullt ut som det ser ut idag, d.v.s., 

att de för tillfället inte använder datan som existerar i databasen för att erbjuda kunden bättre 

service”.  

Vi anser därför att det är av större vikt att företaget har en välfungerande och avancerad 

databas som tar hänsyn till den personifiering som måste ske gentemot varje kund då det lätt 

kan tappas vid utökningen av kunder. Det är därför viktigt att fallföretaget och andra 

lyxföretag som befinner sig i en expansionsfas tar hänsyn till att intima relationer upprättas 

samtidigt som prestigen måste behållas trots den ökade storleken av företaget. Företag måste 

därför fortsättningsvis försöka se till lyxindustrins faktorer och att företagets identitet och 

kultur inte blir påverkad och förändrad trots expansionen som sker.   

6.2 MARKNADSFÖRING 

Eftersom kunder idag är mer attraherade av att mixa och matcha varumärken blir konkurrens 

allt mer viktig att övervinna för både lyxvarumärkesföretag som budgetvarumärkesföretag 

(Nueno & Quelch, 1998). Enligt den svenska modebranschen vilar lyxvarumärkesföretags 

huvudsakliga konkurrensfördel på varumärket och varumärkets styrning. Deras 

konkurrensfördel vilar varken på priset eller på att erbjuda den mest avancerade designen, 

utan snarare deras kunskap om hur de går tillväga för att nå till en modemedveten publik. 

Således blir konkurrensen ännu viktigare för företag inom lyxindustrin. 

Relationsmarknadsföring inom CRM placerar kunden i fokus genom att understryka att de bör 

tas med i alla aspekter (Christopher & Payne, 2002). Men vi saknar ståndpunkt för hur de 

ställer sig till den upplevelse som bör förmedlas till kunden i samband med marknadsföring 

av lyxvarumärken.  

Vi anser istället att upplevelsemarknadsföringen har förstått lyxvarumärkesföretagens 

dimensioner och ser konsumenterna som emotionella väsen, då de förutom produkten även 



 

 

 

64 

säljer själva upplevelsen och känslan som produkter erbjuder. Det betyder att konsumenterna 

inom lyxvarusektorn inte bara söker produkten utan även upplevelsen och statusen som 

erhålls av att vara ägare till produkten. Upplevelsemarknadsföring inkluderar både 

kundfokuseringen och upplevelserna som lyxföretag måste uppnå. (Atwal & Williams, 2009) 

”Vi skiljer oss mycket från ett budgetvarumärkesföretag då vi inte har en aktiv 

marknadsföringsstrategi”, förklarar person A.  

Enligt den svenska modebranschen och vårt fallföretag, kan vi säkerställa att 

lyxvarumärkesindustrin använder ytterligare kanaler i sin marknadsföring än den traditionella 

relationsmarknadsföringen. Både modebranschen samt fallföretaget kan verifiera att CRM 

inte är en tillräcklig strategi att tillgå då den fokuserar på de mest lönsamma kunderna och 

försöker leva upp till de 4P. Ju mer åt lyxindustrin företag närmar sig desto mer måste de 

frångå den traditionella massmarknadsföringen och nyttja andra kreativa tillvägagångssätt. 

(Kapferer & Bastien, 2009) I enighet med Nueno & Quelch (1998), är en framgångsrik 

marknadsföring inom lyx det motsatta av vad företag har lärt sig ur marknadsföringsböckerna.  

Vi kan från vårt empiriska resultat styrka att det existerar tydliga influenser av LCRMs 

upplevelsemarknadsföring. Upplevelsemarknadsföring betonar även värdet av kreativitet och 

inom fallföretaget existerar många kreativa människor vilket gör att de har potentialen att 

uppnå differentiering inom upplevelsemarknadsföring. Deras design är även något som 

urskiljer dem från konkurrenterna som person A har beskrivit i empirin;  

Vi har ett brett sortiment, samtidigt som vi har produkter som vi brukar kalla: a product to die 

for”.  

Dessutom kan vi se spår av LCRM i fallföretagets tänkande och agerande vilket vi kan påvisa 

genom LCRMs fyra erfarenhetszoner skapade av Pine & Gilmore (1998); 

Fallföretaget fokuserar mestadels av sin marknadsföring inom underhållningszonen genom att 

erbjuda upplevelser som modeshower och events där kunderna erbjuds mingel med både 

dryck och stråkkvartett. Dessutom erbjuder de kunderna upplevelser genom sin goda 

kundbemötning för att kunden ska få ta del av den värld de lever i.  
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Undervisningszonen är i startgropen då de försöker aktivt arbeta med deras magasin för att 

informera om deras kollektion samt reportage från inspirerande personer. De är även duktiga 

på att informera om böcker som finns i butikerna gällande kost, foto och tidningar, där de 

försöker spegla det som ger dem inspiration och annat som intresserar företaget.  

Drömmarzonen anser vi kan vara svår att skapa för fallföretaget då de inte likt ett hotell kan 

skapa upplevelser via tjänster utöver den sålda produkten. Vi vill istället koppla samman med 

estetikzonen då vi anser att fallföretaget har goda möjligheter att skapa en drömmande miljö 

genom att investera i unik inredning som erbjuder kunden något extra. Kreatören av företaget 

har exempelvis valt musik, inredning samt doft för att ge en helhetsintryck då de är medvetna 

om kundens alla sinnen. Därav uppfyller fallföretaget den fjärde erfarenhetszonen.  

Vi anser att det är viktigt att företag har i åtanke att erbjuda sina kunder något från varje zon 

då de innehåller olika grader av intensitet och interaktion. Varje zon bidrar med olika former 

av upplevelse som sker med lyxvarumärkesföretaget. I och med att drömmarzonen inte lika 

lätt kan uppfyllas av modeföretag bidrar det till att det är ännu viktigare för dem att finna 

någon aktivitet som kan uppnå samma intensitet och involvering. För nuvarande erbjuder 

fallföretaget ingen aktivitet i samma nivå som stärker viljan att interagera med företaget och 

som involverar kunderna i deras process.  

Person A säger; ”Vi vill förbättra erbjudningen av events till våra kunder, så att de känner att 

de är en del av företaget”.   

Av ovanstående citat ser vi en vilja från företaget att öka kvalitén, prestationen och äktheten 

av tillställningarna. Vi tolkar det som en strävan mot LCRMs upplevelsemarknadsföring, där 

de anser att det skulle vara mer anpassad för den typen av plattform de står på. Vår hypotes 

om att denna typ av marknadsföring är mer lämpad för lyxvarumärkesföretag styrks även av 

Atwal & Williams (2009) som påpekar att fokus bör ligga på kundupplevelsen inom 

lyxvarumärkesindustrin. Genom en implementering av LCRM erbjuder strategin hjälp till 

lyxvarumärkesföretag inom samma sits att ta steget över till upplevelsemarknadsföringen för 

att nå den kundlojalitet som företaget bör inneha för att vara ett framgångsrikt företag i det 

långa loppet. En svaghet vi ser hos fallföretaget är att de erbjuder events med olika syften. 

Person B säger är ”ett event brukar aldrig vara den andra lik”. Ett lyxvarumärkesföretag skall 
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dock inte skingra sig i flera events inom olika områden då det kan resultera i en splittrad 

varumärkesbild. (Kapferer & Bastien, 2009) För att bibehålla sin starka varumärkesbild är det 

viktigt att varje event uppfyller och präglas av företagets kultur samt varumärkets identitet. 

Således kan tillställningarnas utformning urskilja sig när företag tar hänsyn till de kulturella 

skillnaderna. LCRM bidrar därmed till att kunderna får ännu en anledning till att genomföra 

transaktion med företaget och inte med andra konkurrenter då de även tar hänsyn till själva 

upplevelsen som köpprocessen erbjuder.  

LCRM förespråkar att lyxvarumärken skall befinna sig i en kommunikativ värld där kunder 

bör erbjudas modeshower, speciella events och noga kontrollera att andra PR-insatser såsom 

artiklar och reportage förmedlar den varumärkesbild som lyxvarumärket står på. (Kapferer & 

Bastien, 2009) Däremot finns det andra kommunikationsverktyg som också påverkar 

varumärkesbilden. Vi vill belysa att det även är viktigt att ha en nära relation till press då det 

ger möjlighet till en positiv word-of-mouth effekt. Ur vår observation kan vi konstatera att 

fallföretaget hanterar sina marknadsföringskanaler på ett fördelaktigt sätt då de visar på 

medvetenhet om mediebranschens betydelse. Medvetenheten är förenlig med LCRM och den 

svenska modebranschen där Hauge, Malmberg & Power (2008) påpekar att det är viktigt att 

ha en relation till stylister och modemedia, då de har en stor påverkan av företagets 

produktexponering. Detta stärker att LCRM är en passande strategi att tillämpa på 

lyxvarumärken och att LCRM kan förbättra varumärkets existens då modebranschen beror till 

stor del av publicitet. Positiv publicitet anser vi stärker kundlojaliteten för företag samt att det 

skapar nyfikenhet hos kundsegmentet ”sökare”.   

6.3 FÖRSÄLJNING 

6.3.1 PRIS 

Pris är en fundamental del inom CRM där företag använder sig av olika prisstrategier för att 

locka till sig kunder. Det är även ett starkt konkurrensverktyg för de företag som har 

möjlighet att justera prisnivåerna. I budgetföretag ökar ofta försäljningen vid lägre erbjudna 

priser medan för lyxvarumärken sker ofta motsatsen. 

Då lyxvarumärkens design lätt kan kopieras av andra företag och stabil prisstrategi upprättas 

är det därmed viktigare för lyxvarumärkesföretag att finna ett verktyg som erbjuder 
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differentiering. Eftersom CRM inte tar hänsyn till lyxvarumärkens behov anser vi att den inte 

förenlig med företaget och är därför en olämplig strategi att tillämpa.  

LCRM beaktar däremot fenomenet ”tröskeleffekten” som lyxvarumärken konfronterar. Som 

vi förklarade i teorin måste priset på lyxvarumärken vara starkt förankrat till produkten. Om 

lyxvarumärkesföretag förändrar prisnivån riskerar de att förlora sin status som är en av deras 

viktigaste konkurrensfördel. Att tappa statusen innebär också att kundgruppen som strävar 

efter att efterlikna företagets image kan också hamna i obalans och företaget kan därmed 

riskera att tappa trogna kunder. Om lyxvarumärkesföretag sänker priset på en vara, behöver 

det inte bara betyda att de förlorar statusen men även kunder. Det kan också resultera i 

negativa signaler för fallföretaget som om de skulle undervärdera produkterna såsom kvalitén, 

designen, eller varumärkesbilden.  

Eftersom företag inom denna bransch påverkas negativt av prisjusteringar stärks LCRMs 

stabila prisstrategi då fallföretaget även tar avstånd ifrån aktiva prisförändringar. Självklart 

måste alla tillverkande företag ta hänsyn till produktionskostnaderna och det facto att priserna 

på bomull har ökat har det lett till att visa produktkategorier har fått på påslag på priset. Till 

följd av att kunder även är priskänsliga uppkommer risken att de övergår till konkurrenter vid 

förändring av prisnivån. Genom att applicera LCRMs stabila prisstrategi erbjuder verktyget 

att fokus bortfaller från prissättningen. LCRMs stabila prisstrategi anser vi tar hänsyn till 

exponeringen av varumärket då företag visar sin ståndpunkt i det symboliska värdet av 

produkten och att värdet motsvarar vad kunderna erhåller.  

6.3.2 ÖVERSEGMENTERING 

CRM förespråkar att det är viktigt för företag att ha en god kundkunskap, vilket kan uppnås 

genom en avancerad kunddatabas. Dock saknar CRM en viktig aspekt som är framtonande 

inom lyxindustrin. Aspekten är att vi anser att lyxvarumärkesföretag bör använda sin 

kunddatabas som de disponerar över för att skapa kundgrupper, vilket också betonas av Brink 

& Berndt (2008).  

Som beskrivet i teoridelen är översegmentering ett bra tillvägagångssätt för 

lyxvarumärkesföretag för att lyckas med sin marknadsföring och främja kundlojalitet. I och 

med att det är viktigt att se till varje individ inom lyxindustrin är det därför viktigt att dela in 
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kunderna i mindre grupper, vilket inte förtydligas inom CRM. Det är avsaknaden inom CRM 

som bidrar till den stora skillnaden och som har utvecklat teorin till LCRM, då vi anser att det 

kan ha en stor påverkan för att skapa kundlojalitet om vi ser till varje individs värde. 

”… vi markerar inte vilka som är VIP-kunder…”, säger person B. 

Det har visat sig att vårt fallföretag inte nyttjar kundnivåer vilket frångår både CRM och 

LCRMs hänvisningar. I denna kontext anser vi att teorin inte ska behöva modifieras även om 

fallföretaget inte visar tendenser på översegmentering. Vi vill ändå påpeka att det är viktigt 

med kundgrupper för att översegmentering skall kunna genomföras och vinster från detta ska 

kunna hämtas. Cailleux, Mignot & Kapferer (2008) stärker vår åsikt då översegmentering 

skapar närmare relationer, personligare events och ökad kundlojalitet. Fallföretaget har heller 

inte i dagsläget någon tydlig strategi hur de ska bibehålla sina ”köpare” och få dem förflytta 

sig till nästa steg, vilket också tyder på förbättringar som företaget bör genomgå. 

Det är vanligt förekommande inom modeindustrin att anordna events och liknande 

tillställningar för sina kunder, vilket är ett bra tillvägagångssätt för att inkludera kunderna i 

företaget. För att uppnå nöjdheten från kunderna beror på hur mycket kunskap om kunderna 

som företaget besitter. Att fallföretaget har en vilja att förbättra deras tillställningar avslöjar 

implicit deras medvetenhet om att resultaten hade kunnat bli bättre och att den fulla 

potentialen inte nåddes. Många företag disponerar över möjligheten att förbättra sitt resultat 

av tillställningarna genom att införskaffa mer kunskap om sina kunder. Den möjliga 

anledningen till det dåliga resultatet kan bero på att massan av kundgruppen hanterades alltför 

stort vilket påverkar möjligheten att se individerna bakom varje kund. Person A säger att de 

ibland skickar handskrivna inbjudningar till sina kunder. Anledningen till att företag bekostar 

sig handskrivna kort brukar vara för att skapa en personlig relation med kunden och för att 

bekräfta för kunden att den inte är bara en i mängden. Vanligtvis brukar företag endast 

tillämpa det på sina ”bättre” kunder som visar någon form av lojalitet gentemot företaget, men 

då person B säger ”... vi markerar inte vilka som är VIP-kunder utan tar ut kunder utifrån 

ändamålet för tillfället”, visar det att det är olika beroende på tillställningen. Det betyder att 

kunder som möjligtvis är passande för tillställningen inte uppskattar det ”personliga” 

handskrivna inbjudan som företaget valde att bekosta. En ineffektiv kostnad har därmed 

uppstått och ageranden av sådana slag kan ske på ett mer kostnadseffektivt sätt genom att 
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kunskap införskaffas om kunderna genom applicering av databas samt att mindre indelning av 

kundgrupper sker.  

Vid användandet av avancerad kunddatabas kan grunden för både personifierad kundservice 

och upplevelsemarknadsföring skapas. Innan vi genomförde vår empiriska studie insåg vi inte 

effekten som uppkommer från effektiv kundmålinriktning även sker vid applicering av 

strategin LCRM. Med en effektiv kundmålinriktning kan dagens struktur förbättras som 

tidigare setts som otydlig och odefinierad. Kundmålinriktningen kan tillsammans med 

översegmentering bygga upp företagets kundvärde och möjliggöra att den nuvarande 

kundbasen exploateras. Den kan även bygga upp det existerande kundvärdet och erbjuda 

förbättringsmöjligheter. Ifall fallföretaget då allokerar deras resurser på de olika 

grupperingarna kan företaget få bättre resultat på de genomförda investeringarna. Denna nya 

utarbetade försäljningsprocess erbjuder mer än kundservice, den kan därmed involvera fler 

aspekter så som personliga meddelanden, nyhetsbrev, inbjudningar mm.  

Eftersom kunder består av olika profiler är det ej långsiktigt hållbart att inte tillämpa en 

strategi, samtidigt som risken för att mista sina kunder ökar vid expansion. LCRMs 

översegmentering erbjuder lyxvarumärkesföretag från dag ett en tydlig struktur över 

kundgrupperna och styrning av kundnivåerna. Om företag inte har en tydlig strategi kan det 

påverka företagets lönsamhet då det försvårar kundlojalitetsprocessen. Fördelen med att 

tillämpa en LCRM-strategi är att den kan identifiera kunderna för att inte missa chansen att 

omvandla en kund till en lojal kund. Att ha ett stort segment av kunder som ”köpare” innebär 

stora risker då det ännu inte existerar någon lojalitet mellan kunden och företaget. Det är inte 

förrän kunden når ”supportersteget” som lojaliteten mellan företaget och kunden påbörjas. 

Upplevelsen mellan kunden och fallföretaget kommer att bli otroligt viktig om ”köparen” kan 

antingen gå vidare till att bli en ”klient” eller falla ut ur systemet helt. Med ”klient” menar vi 

en kund som gör återkommande köp men som inte har haft en relation med företaget under en 

längre period. Om lyxvarumärkesföretag satsar mer resurser på att skapa ”sökare” än att 

arbeta med företagets ”klienter” och ”supportrar”, ökar svårigheten att nå sina ”partners” som 

är den främsta källan till lönsamhet. Att erbjuda de lojala kunderna på tillställningar gör att de 

lyckas ”låsa in” kunden och undviker att de övergår till konkurrenterna. En kund vill känna 

sig uppskattad och att relationen med företaget blir besvarad.  
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Det är viktigt att företag arbetar frekvent för med varje kundnivå för att snabbare nå det 

högsta steget i kundnivåpyramiden för att erhålla fler lojala kunder. En ”köpare” skall 

exempelvis inte blandas och behandlas med en ”supporter” då de inte delar uppfattning av 

varumärket, förväntningar eller nivå på konsumtion. (Cailleux, Mignot & Kapferer, 2008) Vi 

tycker därför att den avancerade kunddatabasen kan genom översegmentering välja ut de 

kunder som passar för tillställningen. I och med att den avancerade kunddatabasen disponerar 

över köphistorik och andra funktioner kan informationen ligga som grund för att ta ut de 

kunder som är mest lönsamma eller potentiella kunder att bli VIP etc. Vi kan genom 

exemplifiering beskriva hur en kundindelning kan användas i ett lyxvarumärkesföretag. 

Istället för att bjuda in 100 VIP-kunder kan de bjuda in mindre kundgrupper efter deras tycke 

och smak. Företag erbjuds därmed möjligheten till personligare events och kan lättare 

inkorporera kunden i företaget.  

Fallföretaget har uttryckt sitt intresse av att investera i en kunddatabas. De har idag en 

välfungerande IT-avdelning som också har stora potentiella möjligheter att utvecklas. 

Eftersom vårt fallföretag som verkar inom lyxindustrin har informerat om behovet av en 

kunddatabas stärker det LCRMs antydan av att applicera en avancerad kunddatabas för att ta 

tillvara på informationen som finns att hämta. Vi hävdar därmed att en avancerad kunddatabas 

inte bara skulle förbättra lyxvarumärkesföretagens relation till kunderna utan också ge 

värdefull information om hur de kan bidra till bättre upplevelsemarknadsföring. En annan 

fördel med att implementera en avancerad kunddatabas är att den erbjuder möjlighet att 

genomföra kundundersökningar. Ur kundundersökningar har företaget möjlighet att hämta 

värdefull information då lojala kunder har lättare att ge kritik. (Henning-Thurau & Hansen, 

2000) 
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6.4 LCRM 

FIGUR 15 MODIFIERAD MODELL LCRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har med hjälp av vår analys verifierat att LCRMs teoretiska grunder kan tillämpas i 

praktiken för företag som klassificerar sig som ett lyxvarumärke. Dock har vi fått modifierat 

modellens delar då de inte har kunnat stödjas med den empiriska observationen. Vi vill 

därmed avsluta vårt analyskapitel med att klargöra modellens verkliga form.  

Den personifierade kundservicen har resulterat i mindre betydelse i jämförelse med den 

tidigare modellen. Minskningen skedde till följd av att vi såg av resultatet att det inte krävdes 

en implementering av LCRMs personifierade kundservice för att erhålla en god lönsamhet för 

företaget. CRMs kundservice är tillräcklig för att uppnå kundlojalitet, men LCRMs 

personifierade kundservice är ändock viktig vid bemötande av nya kunder samt vid expansion 

av företagsstorleken då risken för minskad kontroll uppstår. 

Upplevelsemarknadsföringen visade sig ha en större påverkan på lyxvarumärkesföretag då vi 

inte kunde åskådliggöra några implikationer av CRM hos fallföretaget. Både fallföretaget och 

den svenska modebranschen visade på starka tendenser gällande lyxindustrins krav på 

kreativitet som ej kan uppnås genom en applicering av relationsmarknadsföring. Vi anser 

KÄLLA 15: EGEN 
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därför att upplevelse är något som måste uppfyllas vid ett köp av en lyxprodukt, att den är i 

balans med dess prisnivå och image. 

Slutligen påvisades inga förändringar gällande försäljningens betydelse i LCRMs modell då vi 

både kunde se starka samband mellan det empiriska resultatet och den teoretiska 

referensramen. Dock insåg vi att vi inte hade beaktat den effektiva kundmålinriktningen i 

CRM som även fanns att hämta från en applicering av en avancerad kunddatabas inom 

LCRM. 

Om företag inom lyxindustrin hade följt CRMs åtgärder hade inte de vinster som har påvisats 

i analysen, funnits att hämta. Som författarna Verona & Prandelli (2002) uttalar “It is 

relatively easy to create new business models but it’s difficult to keep deriving benefits from 

them in the long run” (Verona & Prandelli, 2002, s.299). CRM kan vara en lämplig 

utgångspunkt för många företag i jakten på ökad kundlojalitet. Men ur ett långsiktigt 

perspektiv anser vi att företag måste ta hänsyn till sin plattform gällande bransch, identiteten 

och kulturen samt agera efter kundens förväntningar.  
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7 SLUTSATS & FRAMTIDA FORSKNING 

I den avslutande delen kommer vi att besvara våra frågeställningar samt att presentera vårt 

intresse inom en framtida forskning. Våra slutsatser kommer att presenteras efter de 

frågeställningar som vi introducerade i det inledande kapitlet. 

7.1 SLUTSATS 

De frågorna vi ställde oss i det inledande kapitlet var; 

 Varför är inte Customer Relationship Management en tillräcklig strategi för 

lyxvarumärkesföretag? 

 Hur kan CRM utvecklas för att anpassas till lyxvarumärkesföretag? 

 Vad kan LCRM erbjuda lyxvarumärkesföretag gällande kundlojalitet?  

CRM har i många fall bedömts som en framgångsrik strategi att applicera, trots detta har bara 

omkring 20 till 50 procent av CRM-projekten resulterat framgångsrika.  

Under arbetets gång har vi lyckats frambringa en teori som har utvecklats från strategin CRM 

där lyxvarumärkesföretagens existerande behov inkluderas. Behovet av att utveckla 

existerande teori var nödvändig då det nämnda gapet som existerar mellan CRMs teori och 

praktik kunde åskådliggöras på fallföretaget. Vi anser att LCRMs bidrag bygger en bro mellan 

teori och praktik som möjliggör att fasen ”trial and error” inte längre behöver existera. Genom 

att anpassa och skräddarsy en strategi främjas den effektiva målinriktningen och uppkomsten 

av de ekonomiska effekterna som erhålls av ökad kundlojalitet.  

Den utvecklade strategin LCRM tar hänsyn till lyxvarumärkesföretagens plattform, kultur och 

identitet. Strategin är applicerbar för alla lyxvarumärken oavsett bransch. Med hjälp av vår 

fallstudie erhölls möjligheten att testa om strategin, LRCM, är applicerbar på företag som 

klassificerar sig som lyxvarumärkesföretag. Nedan presenteras slutsatsen med utgångspunkt 

från våra frågeställningar. 
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Efter att studerat CRM har vi sett åtskilliga fördelar med att använda strategin, även för 

lyxvarumärkesföretag. Den största fördelen som uppkommer av att applicera CRM är 

ökningen av försäljningen som uppstår tack vare kunddatabas användningen. Strategin 

främjar ökningen av kundkunskap då den betonar viktigheten och möjliggör att företag 

erhåller mer kunskap om sina kunder. Kunddatabasen är därför något som vi har valt att 

behålla i CRMs utveckling då den även utgör en viktig roll för lyxvarumärkesföretagens 

ökning av kundlojalitet. Vi har också observerat med hjälp av det empiriska resultatet att 

CRM är lämplig i större utsträckning än vad den i början indikerade. Trots avsaknad 

applicering av personifierad kundservice har fallföretaget lyckats att uppnå en viss 

kundlojalitet och uppnått lönsamhet. Resultatet av observationen gav klara indikationer att en 

modifiering av vår ursprungliga modell av LCRM behövde genomföras för att bli mer 

förenlig med lyxvarumärkesföretagens situation med CRM. Dock hade en applicering av 

personifierad kundservice inte skadat företaget utan förstärkt den nuvarande kundlojaliteten, 

då företaget kan ytterligare betona försäljarnas roll i företaget. LCRM är därför fortfarande 

lämplig och medför många fördelar vid applicering på lyxvarumärkesföretag. 

Relationsmarknadsföring inom strategin CRM tar inte hänsyn till lyxindustrins behov 

gällande upplevelse. Upplevelse är inte något som budgetvarumärkesföretag behöver beakta 

och erbjuda sina kunder, däremot är det en viktig faktor i lyxvarumärkesföretagens 

kundköpsprocess. Strategin LCRM tar hänsyn till det existerande kundbehovet och 

understryker därför att en applicering av upplevelsemarknadsföring erbjuder 

lyxvarumärkesföretag att se sina kunder som emotionella väsen, uppnå differentiering samt 

poängtera viktigheten av att befinna sig i en kommunikativ värld. Upplevelsemarknadsföring 

bidrar att lyxvarumärkesföretag kan erhålla fler lojala kunder då kunderna kommer att få ännu 

en anledning till att genomföra transaktioner med företaget än att gå till konkurrenterna som 

även erbjuder en tillfredställande produkt. Det empiriska resultatet och den svenska 

modeindustrin förstärkte vår teoretiska grund och klargjorde att det är viktigt att en upplevelse 

sker vid kundens köpprocess att den är i balans med prisnivån. Därav skedde ingen 

modifiering av modellens utformning utan snarare en förstärkning 

Försäljning inom CRM beaktar inte den stabila prisstrategi som lyxvarumärkesföretag måste 

upprätthålla. Lyxvarumärkesföretag har inte samma möjlighet att applicera en prisstrategi för 
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att uppnå differentiering och lojalitet, då de har en status och kvalité som måste bevaras. 

Därav är inte försäljningsdelen inom CRM applicerbar på ett lyxvarumärke. LCRM däremot 

tar hänsyn till ”tröskeleffekten” som lyxvarumärkesföretag konfronterar och beaktar den i 

försäljningsprocessen. Försäljningen enligt CRM bör ske genom användning av databas och 

kundmålinriktning vilket vi inte ser är optimal för lyxvarumärkesföretag då den inte 

framhäver viktigheten som tas fram i LCRMs avancerade kunddatabas samt 

översegmentering. CRM framhäver användningen av databas och poängterar effektiv 

kundmålinriktning men tar inte steget vidare till den noggrannhet lyxvarumärkesföretag måste 

uppehålla. Det är viktigt att lyxvarumärkesföretagen disponerar över en avancerad 

kunddatabas för att översegmentera sina kundgrupper att en effektiv kundmålinriktning sker 

vid uppläggningen av marknadsförings- och försäljningsplanen. Lyxvarumärkesföretag måste 

vara noggrannare att inte behandla kunderna som en stor massa då de riskerar att förlora 

kunderna då de inte ser individen. En applicering av LCRM skulle därför bidra till att 

lyxvarumärkesföretags procentuella kostnadseffektivitet minskas eftersom säkerheten av 

kundmålinriktning höjs. Vårt empiriska resultat stärkte vår teori och behovet som existerar 

hos lyxvarumärkesföretag, därav verifierades vår teori och CRMs falsifierades då ingen 

modifiering av modellen krävde.  

7.2 FRAMTIDA FORSKNING 

Vi hoppas på att vår uppsats har skapat ett intresse och en diskussion hur 

lyxvarumärkesföretag kan skapa en bättre kundlojalitet genom att anpassa de tillämpade 

strategierna efter den plattform de står på. Uppsatsen har endast etablerat teorin LCRMs 

grunder, därav hoppas vi att ämnet initierar intresset att genomföra en mer genomgående 

analys av LCRM. Ett förslag som skulle vara intressanta att genomföra är att pröva teorin på 

fallföretag som verkar inom andra branscher för att se om den är lika applicerbar som den har 

varit i modeindustrin. Eftersom LCRM är en nyutvecklad teori finns det många dimensioner 

av den som kan studeras vidare och utökas. Lyxindustrin är en komplicerad bransch där 

många aspekter måste tas till hänsyn, därför kan en eventuell utveckling krävas för att uppnå 

den skräddarsydda strategin som vi har velat åstadkomma med teorin.  
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9 BILAGEFÖRTECKNING 

BILAGA 1 

INTERVJU MED PERSON A 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

• Hur många avdelningar har ni och vad heter dem? 

• Hur ser ert organisationsschema ut? 

• Vilken är er översiktliga strategi för företaget? 

• Hur tar ni hänsyn till kunden inom företaget? 

• Har ni några specifika kunder som ni riktar er in på, med detta menar vi människor 
med en viss inkomst, livsstil, etc.? 

• Har ni några kända designers inom fallföretaget och har de i sådant fall en större roll 
på företaget?  

• Har ni någon speciell stil och design som urskiljer er från andra företag? 

MARKNADSFÖRING 

• Hur ser er marknadsföringskalender ut? Hur skiljer sig årstiderna åt? 

• Vilka lånar ni kläder till? 

• Hur ofta gör ni events och hur väljs kunderna ut? Vad händer på dessa kvällar? Vad 
erbjuds? 

• Hur ofta ger ni ut er magasin? Vilka får den? 

• Hur resonerar ni för att skapa ett extra värde för kunden? 

• Hur kan marknadsföringen förbättras inom fallföretaget? 

• Vad har ni får mål med er marknadsföring? 



 

 

 

 

 

II 

• Vad skiljer er från andra konkurrenter, d.v.s., använder ni er av några speciella 
människor, kanaler, etc.? 

• Ser ni någon typ av avkastning eller återspegling i er vinst efter att ha anordnat events? 

 

KUNDSERVICE 

• Hur ser er kravprofil ut för butikspersonalen? 

• Får de genomgå utbildningar innan de börjar i butiken? 

• Genomför ni utbildningar internt? 

• Vilken slags kundservice vill ni förmedla? 

• Hur viktig är kundservicen för er och varför? 

• Vad kan förbättras inom kundservicen för fallföretaget? 

• Vad fokuserar ni mer på, att bevara redan tagna kunder eller att få nya kunder? 

• Hur ofta gör ni kundnöjdhetsenkäter? Är detta i så fall viktigt för er? 

• Hur mycket vetskap om era kunders beteende anser ni ha, exempelvis vad som lockar 
dem att köpa, vad för produkter dem gillar etc.? 

FÖRSÄLJNING 

• Genom vilka kanaler sker er försäljning? (vart säljs era kläder?) 

• Hur ser er prisstrategi ut? 

• Vilka får sälja era kläder? 

• Hur förhåller ni er till företagets prisnivå? 

• Vore det intressant och relevant för er att investera mer på en bra programvara som 
kan erbjuda er en bra databas över era kunder? 

• Vilka kunder är VIP, befintliga och potentiella kunder? Är det ett visst belopp som 
måste överstigas eller antal köp etc.? 

 



 

 

 

 

 

III 



 

 

 

 

 

IV 

BILAGA 2 

INTERVJU MED PERSON B 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

• Vad anser du att ni har för strategi gällande kundservice, marknadsföring och 
försäljning? 

KUNDSERVICE 

• Hur anser du kundserviceavdelningen drivs? 

• Vad har ni för riktlinjer gällande reklamationer och återköp, d.v.s., hur snabbt agerar 
ni? 

• Hur går ni tillväga för att erbjuda en personligare kundservice? 

• Hur aggregerar ni värde på er kundservice? 

• Vad gör företaget för att stärka kundlojalitet? 

• Hur ökar ni kundvärdet? 

• Erbjuder ni personalen kontinuerliga utbildningar inom kundservice? 

• Hur drivs kundserviceavdelningen? 

MARKNADSFÖRING 

• Hur ofta genomför ni events? 

• Varför anser du att ni är ett lyxvarumärke? 

• Vilka bestämmer hur de olika eventen skall se ut? 

• Vilka får komma på de olika eventen? 

• Informerar butikschefen er om vilka kunder som är VIP, eller hur går dem tillväga? 

• Finns det utrymme för användningen av en avancerad databas som stöd för att skapa 
events etc.? 

• Tillåter ni era återförsäljare hålla events åt er, skulle det vara intressant? 



 

 

 

 

 

V 

 

FÖRSÄLJNING 

• Vad har ni för kundindelning för tillfället? 

• Vet du vilket belopp som måste överstigas för att bli VIP kund? 

• Har ni några kundnivåer? 

 

 

 

 


