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Sammanfattning 
Nyckelord: CRM, CRM-system, CRM-lösningar, upplevelser, lojalitet, e-handel, 

fenomenologi, klädbranschen.   
 

Bakgrund: CRM säljs ofta in som ett verktyg för att uppnå kundlojalitet. Forskningen 

är tvetydig på om sambandet mellan CRM och lojalitet gäller, och en rad problem som 

sägs hämma CRM-satsningar tas upp. Trots svårigheterna med CRM är ordet 

fortfarande lite av ett buzzword, och aktuellt än idag. CRM har utvecklats mycket 

sedan 1995, då begreppet först myntades, men innebörden är det samma: det är viktigt 

att fokusera på kunderna och bibehålla den kundbas som finns idag.     
 

Klädbranschen har upplevt en nedåtgående trend, och har endast vuxit online de 

senaste åren. E-handel är ett område där företag är extra utsatta för konkurrens, och ett 

sätt att hantera detta är att försöka bibehålla befintliga kunder. I studien undersöks 

svenska små och medelstora e-handelsföretag i klädbranschen ur ett fenomenologiskt 

perspektiv; deras upplevelser och erfarenheter av CRM-lösningar och dessa lösningars 

påverkan på lojalitet.   
 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur e-handelsföretags CRM-ansvariga ser på 

sina system och hur de upplever att deras CRM-lösningar bidrar till lojala kunder.   
 

Metod och genomförande: Studien har en fenomenologisk och hermeneutisk 

utgångspunkt, med kvalitativ och induktiv forskningsstrategi. Metod för datainsamling 

är semistrukturerade intervjuer med åtta fallföretag i Sverige som bedriver handel med 

kläder online.    
 

Resultat: Studien visar att fallföretagen upplever allt mer konkurrens, samt att 

kundernas beteende blir allt mer utmanande. Intervjupersonernas uppfattning är 

lojalitet är viktigt, då kunder som återkommer är lätta att påverka, vilket är bra ur ett 

kostnadsperspektiv. Studien kartlägger också vilka former av CRM-lösningar som 

används idag, och konstaterat att småföretag använder relativt enkla lösningar. 

Slutligen upplever intervjupersonerna att deras CRM-lösningar har någon form av 

påverkan på kunderna, men att system som erbjuder till exempel personlig anpassning 

av kommunikation skulle bidra ännu mer då kommunikationen anses bli mer relevant. 
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Abstract  
Title: Striving towards Loyalty - Eight Online Apparel Retail Businesses Share Their 
Experiences of CRM Systems and the Systems’ Influence on Loyalty. 
Authors: Karl Forsberg and Hugo Samuelsson 
Tutor: Per Frankelius 
 
Keywords: CRM, CRM systems, experiences, loyalty, e-commerce, phenomenology, 
apparel retail sector  
 
Background: CRM is often proposed as tool for achieving customer loyalty. 
However, research conducted in this field is ambiguous on the correlation between 
CRM and customer loyalty, and many obstacles that hinder CRM projects are found. 
Despite the difficulties associated with CRM, CRM is still a buzzword today and the 
concept is present. The acronym was introduced in 1995 and has since developed a lot, 
however, the concept still has the same implication: it is important to be customer 
oriented and maintaining the extant group of customers.  
 
The apparel retail sector has experienced a decline, with growth exclusively in the e-
commerce channel. E-commerce is a sector where companies are exposed to 
competition, and one possible strategy for dealing with the competitiveness is focusing 
more on maintaining the base of extant customers. In this project Swedish SMEs 
running e-businesses in the apparel retail sector are studied by using phenomenology, 
in order to assess their experiences of CRM systems and the systems’ perceived 
impact on customer loyalty.  
 
Aim: The purpose of this project is assessing how the CRM managers of e-commerce 
companies experience their CRM systems and the systems’ perceived impact on 
customer loyalty.  
 

Research method and execution: The project is based on phenomenology and 
hermeneutics, and uses a qualitative and inductive approach. The method used to 
gather information is semi-structured interviews with eight e-commerce companies in 
the apparel retail sector. 
 
Results: This study shows that the companies experience a high level of competition 
and the customer behavior to be more challenging. The people interviewed consider 
loyalty as important, due to the fact that recurring customers are more easily 
influenced, which is cost effective approach. The study also maps the current use of 
CRM systems and finds that small companies use relatively simple solutions. In the 
end the people interviewed express that they perceive that their CRM-systems 
influence the customers to some extent, but point out that solutions that provide 
customized communication would have a greater influence due to increasingly 
relevant content.   
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter på fallföretagen och till de experter 

som ställt upp på intervjuer under uppsatsen. Utan er medverkan hade inte denna 

uppsats varit möjlig att genomföra. Vi vill också tacka vår handledare Per Frankelius 

för tips, råd och feedback under arbetets gång. 

Slutligen vill vi tacka vår seminariegrupp och övriga medstudenter för feedback och 

intressanta diskussioner som hjälpt oss på vägen.  

 

 

 

Linköping, 29e maj 2016  

Karl Forsberg & Hugo Samuelsson 
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1	Inledning		

I det här kapitlet kommer vi redogöra för vad som motiverat oss att genomföra studien: 

bakgrund, syfte och problemformulering, definitioner, samt det kunskapsbidrag som 

studien genererat.  

1.1	Inledning				 

Att företag orienterar sig mot marknaden och sina kunder är en strategi som började 

diskuteras redan under 50-talet (Drucker, 1954), och marknadsorientering tas upp som 

en möjlig strategi för ökad lönsamhet av Narver och Slater (1990), och Jaworski och 

Kohli (1993). De menar att föränderliga marknader ökat behovet av att fokusera mer på 

den marknaden där företaget agerar och de behov som behöver tillfredsställas. I 

dagsläget är Druckers filosofi i viss mån fortfarande aktuell, i och med begreppet 

customer relationship management.  

  

CRM har definierats som att “customer relationship management characterises a 

management philosophy that is a complete orientation of the company toward existing 

and potential customer relationships” av Raab, Ajami, Gargaya och Goddard (2008).  

Det finns en ytterligare mängd olika definitioner och beskrivningar som forskare och 

författare har behandlat de senaste åren, där den gemensamma nämnaren är att det 

handlar om att förbättra och underhålla sina kundrelationer.  
 

Konsumenter kommer dagligen i kontakt med CRM, genom lojalitetsprogram, riktade 

erbjudanden via e-post och sms, samt genom kundservice. Vanligen lämnar kunden 

uppgifter genom någon form av registrering, och tanken är att företagen då kan anpassa 

kommunikationen utefter varje individs profil och historik.   

1.1.1	Relationsmarknadsföringens	framväxt	och	CRM-begreppet	 

Att lära känna sina kunder och sätta deras behov i centrum är inget nytt, och tankesättet 

är något som diskuteras av Drucker redan 1954. Drucker hävdade då att ett företags 

syfte är att se till att kundernas behov uppfylls. Senare växte marknadsorientering fram 

som affärsstrategi (Narver & Slater, 1990), och hävdades då vara en bra strategi för att 
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öka företags chanser att lyckas i en allt mer föränderlig omvärld med ökad konkurrens. 

Trots detta har massmarknadsföring och produktorientering hos företag varit ett av de 

mer dominerande tankesätten, vilket gör sig påmint än idag (Shah m.fl., 2006). 

Produktfokus eller produktorientering betyder att produkter ska ut till kunder som köper 

det som säljs, vilket kan liknas vid en så kallad push-strategi (El-Ansary, 2005; Shah 

m.fl., 2006). Runt 1980 myntades begreppet relationsmarknadsföring, och i och med 

detta började Druckers (1954) budskap tas allt mer på allvar (El-Ansary, 2005). 

Relationsmarknadsföringen betraktas av vissa forskare som ett av de 

dominerande tankesätten inom dagens marknadsföring (El-Ansary, 2005).   
 

Att vara kundorienterad, engelska Customer Centricity (Shah m.fl., 2006), som 

tankesättet kallas, är en form av utveckling av att vara marknadsorienterad, och innebär 

att kundernas önskemål och preferenser bör styra verksamheten. Detta är något som kan 

liknas vid pull-strategin, och är något som blivit tekniskt möjligt tack vare 

informationssystem som samlar kunddata (Shah, m.fl. 2006). Parallellt med denna 

utveckling har så kallad mass personalization ökat, vilket i korthet innebär att företag i 

allt större utsträckning utformar erbjudanden till enskilda kunders behov, och detta är 

något som möjliggjorts av just IT och Internet (Kumar, 2007).  

Med hjälp av den tekniska utvecklingen har möjligheterna för att omsätta tankesättet 

och det strategiska arbetet med kundrelationerna till tekniska lösningar ökat, vilket 

resulterat i en uppsjö av så kallade CRM-system, som är en form av 

informationssystem. I samband med utvecklingen av system för hantering av kundbaser 

etablerades år 1995 begreppet CRM (comparecamp.com, 2015; CRM Switch, 2013).  
 

I dagsläget, 20 år senare, är CRM-systemen relativt förekommande, och de som 

förespråkar systemen hävdar att det finns positiva effekter av att kunna följa varje kund 

och hens preferenser (Swift, 2001). CRM är den rådande benämningen, ett slags 

samlingsnamn, och begreppet används på många olika sätt, då såväl strategier som IT-

lösningar benämns som CRM (Foss, Stone, & Ekinci, 2008).  

1.1.2	Customer	Relationship	Management	idag 

Utvecklingen och användningen av CRM-system har snabbats upp med digitaliseringen 

av handeln. Ett av de mest aktuella koncepten just nu är det så kallade 

omnikanalskonceptet. Omnikanalen är på frammarsch i Sverige (Postnord, Svensk 
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digital handel & HUI research, 2016), och innebär att kunden ska kunna ha en sömlös 

shoppingupplevelse mellan alla kanaler som ett företag verkar i. Detta sätt att bedriva 

handel ställer ännu högre krav på att ha rätt information om kunderna, för att kunna ge 

bättre service och bättre erbjudanden (Postnord, Svensk digital handel & HUI research, 

2016).  

  

Utvecklingen av affärsprocesserna och informationshanteringen har också blivit allt 

viktigare ur en konkurrensmässig synvinkel: kunderna kräver allt mer och sitter på 

betydligt mer information än tidigare, tack vare Internet och de många verktyg som 

konsumenterna idag är vana vid att använda (HUI research, 2011).  

E-handeln i sig, och prisjämförelsesajter och mer generösa ångerrätts- och returpolicies 

har gjort att det är lätt att hitta den mest fördelaktiga butiken för stunden (Postnord, 

Svensk digital handel och HUI research, 2016). Kunderna vill kunna handla från olika 

plattformar och påverka sina köp längs vägen, vilket ökar pressen på företag och deras 

förmåga att anpassa sig (Postnord, 2016).  
 

På grund av den tuffa situationen med ökade krav är det större risk att tappa kunder. 

Kunderna kan lätt byta från en butik till en annan (Postnord, Svensk digital handel och 

HUI research, 2016). Det anses vara viktigt att få kunderna att stanna kvar ur den 

ekonomiska synvinkeln. Att skaffa nya kunder anses vara betydligt dyrare än att 

underhålla de befintliga (Reichheld & Teal, 1996). Anskaffningskostnaden, customer 

acquisition cost, är ofta hög, och kostnaden för att påverka en befintlig kund anses vara 

betydligt lägre, då denna kund redan kommit ”över tröskeln”. Detta är ett av de tyngsta 

argumenten som ofta används när det kommer till arbeta med befintlig kundbas och 

lojalitet (Reichheld & Teal, 1996) 

1.1.3	Mer	om	CRM	-	vad	är	det	egentligen?			 

CRM står för Customer Relationship Management. Att hitta någon klar och konkret 

definition av vad detta egentligen innebär är svårt, vilket vår litteraturgenomgång visat. 

Dessutom menar flera forskare, bland annat Payne och Frow (2005), att forskningen 

över lag inom CRM-fältet är splittrad, vilket därmed gör det svårare att hitta en enhetlig 

och allmängällande definition.  
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Begreppet CRM myntades först 15 år efter ordet “relationsmarknadsförings-begreppets” 

introduktion, och begreppet utvecklades i samband med lanseringen av de första 

specifika IT-lösningarna för relationsbyggande och hantering av kundbaser 

(CompareCamp.com, 2015; CRM Switch, 2013).  

 

En strategibetonad definition av begreppet är ‘ett företags strategi för att kunna förstå 

och påverka kundernas beteende genom en meningsfull kommunikation för att kunna 

förbättra kundvärvning, kundlojalitet och kundlönsamhet’ (Swift, 2001, s. 12). Det finns 

många definitioner som liknar denna, men som ändå skiljer sig åt på vissa punkter. Det 

handlar om hur de olika delarna ska definieras och hur långt definitionen ska sträcka 

sig: hur mycket av företaget som påverkas och involveras i en CRM-process.  
 

Vidare finns det också de som definierar CRM från ett helhetsperspektiv, där både 

strategiska och operativa aspekter bäddas in, såsom processer och användare. Kincaid 

(2003) menar att CRM kan ses som en “strategisk användning av information, 

processer, teknik och människor” för att kunna hantera kundens relation med företaget. 

Aktiviteter som bland annat marknadsföring, försäljning, tjänster och support 

tillsammans ska hjälpa till att underhålla relationer genom kundlivscykeln (Kincaid, 

2003).    
 

Trots att det finns en brist på enighet inom litteraturen och forskningen gällande en 

bestämd och enad definition av begreppet CRM betonar ett antal forskare vikten av att 

betrakta CRM ur ett holistiskt perspektiv (Teo, Devadoss & Pan, 2006). Bilden idag är 

många gånger fragmenterad, menar de, och helheten kan lätt gå förlorad. Plakoyiannaki 

och Tzokas (2000) samt Srivastava m.fl. (1998)  hävdar att CRM kan ses som en 

tvärfunktionell process som involverar företagens olika delar och knyter samman dem 

för att gemensamt skapa värde.  
 

Sammanfattningsvis är det som är viktigt att ta med sig, och något som återkommer i 

litteraturen, är att det handlar om att använda den informationen som finns för att 

underhålla den befintliga kundbasen för att knyta kunderna till företaget. I kapitlet teori 

redogör författarna för olika teoretiska inriktningar inom lojalitet och CRM.  
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1.2	Problematisering	 

CRM och framför allt de populära CRM-systemen har utlovats vara en av de bästa 

lösningarna för företag som har ambitionen att ta till vara på sina kunder, öka lojalitet 

och förhoppningsvis även sin lönsamhet. Många systemleverantörer säljer in sina 

lösningar på det här sättet, vilket skapar höga förväntningar hos kunderna (Everett, 

2002). CRM-trenden har varit stark, och många har lockats av försäljarna och ”hoppat 

på CRM-tåget”.  

 

Däremot har det visat sig vara svårt att få igenom ett lyckat CRM-projekt, och inte 

sällan är förväntningarna väldigt höga (Everett, 2002). Forskningen är huvudsakligen 

genomförd i den amerikanska kontexten, och Zablah, Bellenger och Johnston (2004b) 

sammanfattar olika rapporter och konstaterar att CRM-system är dyrt, och att företagen 

ofta är missnöjda med sina CRM-implementeringar. Många storföretag spenderade stora 

mängder pengar, och CRM var länge något förknippat med enorma investeringar och 

stora implementeringskostnader. Dock visar undersökningen att förväntningarna på 

effekterna av implementeringen, som konkurrensfördelar och avkastning, inte 

matchades och gav upphov till missnöje (Zablah, Bellenger & Johnston, 2004b).  
 

Emellertid har det gått mer än tio år sedan den här genomgången gjordes, och därför 

fann vi det intressant att undersöka vilka former av CRM-lösningar som finns, 

förväntningarna och upplevelserna av dessa, samt CRM-lösningarnas upplevda 

påverkan på lojalitet, i en svensk kontext. Tekniken liksom förutsättningarna har 

förändrats, och numera finns det alternativ för alla typer av företag, med olika 

plånböcker. I dagsläget finns flera typer av tjänster, från enkla till mer avancerade, och 

med olika prisnivåer och sätt att få tjänsten levererad.  
 

För att undersöka lojalitet och CRM-lösningar i en svensk kontext valde vi en bransch 

där vi trodde att lojalitet och återkommande kunder var extra viktigt: klädhandel på 

nätet. Vi valde också att rikta in oss på småföretagande, just för att undersöka företag 

som är mer känsliga konkurrens på grund av storleken.  



 6 

1.3	Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur de som är ansvariga för CRM-lösningar/-system ser 

på sina system och speciellt hur de upplever att dessa bidrar till lojala kunder. Vi har 

valt att i studien fokusera på den upplevda nyttan, snarare än den faktiska, då 

forskningen är tvetydig och många gånger motsägelsefull när det gäller CRM-systemens 

verkliga påverkan på lojalitet och hur detta ska mätas. Därför anser vi att det är 

intressant hur de som jobbar med systemen upplever att dessa fungerar samt i hur de 

anser att systemet bidrar till eller påverkar lojalitet.  
 

1.3.1	Huvudfrågor 

För att undersöka detta har vi utformat följande frågor, som omfattar de centrala 

begreppen i studien:  
 

• Vad innebär begreppet lojalitet, och vad är en lojal kund, enligt CRM-ansvariga? 

• Vilka former av CRM-lösningar används på fallföretagen och vilka 

förväntningar finns på dessa?  

• Hur upplever CRM-ansvariga att CRM-systemet bidrar till mer lojala kunder?   

1.4	Kunskapsbidrag 

Studien bidrar med kunskap om fallföretagens upplevelser och erfarenheter kring 

lojalitet, och hur framför allt den yngre generationens beteende har påverkar begreppet 

lojalitet. Studien bidrar också genom att ge insikt i hur utbredd användningen av olika 

CRM-lösningar är i små e-handelsföretag, och hur företagen resonerar kring de behov 

och krav de har inför framtida utveckling av CRM-lösningar och nya investeringar. 

Slutligen visar också studien hur CRM-ansvariga upplever att de olika CRM-

lösningarna påverkar lojalitet, och vilka förväntade effekter som mer avancerade CRM-

lösningar skulle kunna föra med sig, och varför dessa potentiella effekter kan vara 

viktiga.  
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1.5	Definitioner 

Vi har valt att formulera några definitioner av nyckelbegrepp som används i studien, för 

att orientera läsaren och skapa förståelse för de diskussioner som förs i uppsatsen.  

 

CRM-lösning och CRM-system 

Ett system är enligt Nationalencyklopedin en helhet där olika delar samverkar med 

varandra (NE, 2016). De system eller lösningar som undersöks i uppsatsen innehåller ett 

affärssystem med en kunddatabas där information samlas och sparas, och denna databas 

kan kopplas samman med marknadsföringsverktyg såsom nyhetsbrev, lojalitetsprogram, 

applikationer för lojalitet och kommunikationskanaler, som är exempel olika delar i 

systemet. Det finns också system som integrerar alla dessa funktioner i samma enhetliga 

gränssnitt.  
 

CRM-ansvariga 

En person i företaget som har övergripande ansvar för frågor som lojalitet och CRM. I 

studien undersöks småföretag, vilka har få anställda, och detta innebär att det sällan 

finns en person som ägnar sig åt CRM på heltid. Detta är alltså en titel vi har skapat 

själva, för att beskriva de intervjupersoner vi haft kontakt med i samband med 

undersökningen.  

 

Kundbas 

Kundbasen är något som respondenterna tar upp under intervjuerna, och då syftar de på 

de kunder som handlat och/eller registrerat sig för att motta kommunikation från ett 

företag.  
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1.6	Disposition.	 
Nedan redogör vi för studiens disposition.  

Figur 1, översikt av studiens disposition. 

  
  

Inledning	
• vi	redogör	för	bakgrund	samt	syke,	problemformulering,	kunskapsbidrag	och	definimoner.	

Metod	

• vi	resonerar	kring	den	vetenskapliga	utgångspunkten,	studiedesign,	mllvägagångssän	samt	bedömning	av	
hantering	av	emska	aspekter	samt	kvalitet.	

Teori	

• vi	redogör	för	befintlig	forskning	inom	området,	och	presenterar	olika	perspekmv,	för	an	skapa	förståelse	för	
de	ämnen	som	studien	behandlar.	

Empiri	
• redogörelse	för	de	personer	och	företag	som	intervjuats	under	studien	

Analys	

• empiriskt	material	presenteras	och	analyseras,	både	temamskt	men	också	genom	en	analys	av	fallföretagen	
baserad	på	experternas	mps	och	råd	

Slutsats	
• vi	sammanfanar	genom	an	knyta	an	mll	huvudfrågorna	och	kunskapsbidraget		
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2	Metod 

I det här kapitlet kommer vi behandla den vetenskapliga utgångspunkten för studien, 

samt hur studien är genomförd rent praktiskt, kvalitetsaspekter och en diskussion av den 

valda forskningsmetoden.  

2.0.1	Inledning 

Studien har sin utgångspunkt i den fenomenologiska filosofin. Vi undersöker åtta 

personers upplevelser för att skapa förståelse för ett fenomen och hur detta upplevs av 

intervjupersonerna. Studien är därför kvalitativ och explorativ till sin karaktär. Det 

empiriska materialet inhämtades genom intervjuer, och analyseras tematiskt för att 

generera en bild av fenomenet.   

2.1.	Utgångspunkt	och	förhållningssätt			 

Vi ämnar spegla upplevelserna av den verklighet som ansvariga för CRM-system 

befinner sig i. Därför har vi valt det fenomenologiska förhållningssättet, som är inriktat 

på upplevelser av ett visst fenomen och den verklighet som individen befinner sig i 

(Justesen & Mik-Meyer, 2012). Fenomenet som studeras är lojalitet kopplat till CRM-

system och hur dessa upplevs kunna påverka lojaliteten. Begreppet lojalitet är i sig 

subjektivt till sin karaktär, då lojalitet betyder olika saker för olika individer och företag. 

Individen betraktar, informationen bearbetas och en tolkning framträder. Hur fenomenet 

tolkas beror på individens erfarenheter, tankar och värderingar, och betydelsen blir 

subjektiv. Denna process, från förnimmelse till tolkning kallas perception eller 

varseblivning (Tamm, 2012). Därför anser vi att lojalitet ligger i betraktarens öga, och 

att studien därför bör utgå från varje individs upplevelse av fenomenet som studeras.  

2.1.1	Fenomenologi 

Den fenomenologiska filosofin innebär att det som står i centrum är människors tankar 

och upplevelser, och det talas ofta om människors livsvärld. I och med att det handlar 

om människors upplevelser blir det fenomenologiska perspektivet subjektivt: människor 

tolkar saker och ting på olika sätt, och deras vittnesmål färgas av deras inneboende 

erfarenheter och tankar, samt av normer och etik. Även människors omvärld är viktig, 

då den påverkar individernas upplevelse av det studerade fenomenet. Inom 
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fenomenologin är det därför viktigt att sätta sig in i vad som utgör människans kontext 

och hur människan interagerar med denna (Justesen & Mik-Meyer, 2012).  
 

Henry Egidius (1986) menar att det är fenomenet, dess syfte och mening som står i 

centrum, och att det fenomenologiska perspektivet passar företeelser som kan ha olika 

betydelser, vilka uppstår genom mänsklig tolkning. Fenomenologin är intressant 

eftersom den främjar förståelse och att kunna byta perspektiv, och av denna anledning 

anser vi att detta tankesätt passar studien (Edigius, 1986). Givet det som undersöks, 

lojalitet och CRM-system, vilka saknar allmängiltiga definitioner, blir varje individs 

tolkning av dessa intressanta. Individen erfar eller utsätts för fenomenet, därmed anses 

fenomenet i sig inte vara något som bara existerar och kan analyseras helt fristående och 

objektivt. Moran (2000) påtalar att ett fenomen inte bör förklaras förrän forskaren har 

förstått fenomenet från insidan, alltså från den som erfar fenomenets perspektiv. Således 

är forskarens roll mer subjektiv än objektiv (Moran, 2000).     

2.1.2	Hermeneutik	 

Vi har valt att samla in upplevelser och tankar, vilka reflekterar de frågor och teman 

som tas upp. För att bringa ordning i det empiriska materialet har vi gjort vissa 

tolkningar av det som intervjupersonerna säger. Därför tas hermeneutik upp, även kallat 

tolkningslära. Detta är ett vetenskapligt synsätt som bygger på att göra tolkningar för att 

öka förståelse för ett fenomen, vilket är viktigt för studien givet problemformuleringen 

(Widerberg, 2002; Bryman & Bell, 2015). 

2.1.3	Kritik	mot	förhållningssätt 

Förhållningssättet kan för vissa upplevas problematiskt då det fenomenologiska 

perspektivet sägs vara begränsande, då det inte är lika lätt att dra generella slutsatser. Vi 

var medvetna om konsekvenserna av valet, men anser att givet studiens karaktär, 

omfång och målsättning, samt forskningen på området, så vore det mindre lämpligt att 

genomföra studien med ett positivistiskt synsätt (Bryman & Bell, 2015). I och med att 

fenomenet som undersöks är subjektivt och upplevs individuellt blir det svårt att 

analysera det ur det positivistiska synsättet, och därför valdes det bort.   
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2.2	Ansats	 

2.2.1	Induktiv	forskningsmetod 

Att genomföra en studie med induktiv ansats innebär att forskaren utgår från empirin 

och den data som samlats in under undersökningen. Detta material kan sedan tolkas 

eller analyseras för att hitta mönster och andra intressanta fynd som kan leda till koncept 

och modeller. Denna metod skiljer sig från den deduktiva, vilken innebär att forskaren 

utgår från teorin och prövar den på verkligheten. I den deduktiva metoden testas 

modeller som forskarna utvecklat, kallade hypoteser, med hjälp av empiri och kan då 

konfirmeras eller förkastas (Bryman & Bell, 2015).  
 

Vi anser att den induktiva metoden passar studien på grund av hur kunskapen inom 

fältet ser ut. Teorin inom området är splittrad, och därför finner vi det problematiskt att 

hitta en koherent teoretisk referensram som kan användas för att formulera hypoteser. 

Därför anser vi att det är bättre att istället sträva efter att formulera egna koncept 

baserade på empirin som samlats in, och på så vis bidra med tillskott till teorin inom 

fältet (Bryman & Bell, 2015).  
 

Att arbeta på ett induktivt sätt passar även in på den fenomenologiska synen på kunskap 

och verkligheten. Vi anser att det vore problematiskt att försöka ställa hypoteser om 

individers upplevelser och tankar om ett visst fenomen. Alla individer är olika, och 

således skulle utformning av hypoteser bli mycket svårt.  

2.2.2	Explorativa	studier	

Vidare anser vi att studiens karaktär kan liknas vid en så kallad explorativ studie, och 

detta syftar på att vi med studien ämnar belysa ett fenomen och som i viss mån inte har 

studerats ingående genom det valda perspektivet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Den 

explorativa studien syftar till att samla information om ett visst område, relaterat till 

studiens frågeställning. En explorativ studie har ofta breda frågeställningar, och 

forskaren vet på förhand inte vilken information som studien kan tänkas generera vilket 

är fallet med den här studien (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
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2.2.3	Forskningsstrategi 

Vi anser att en kvalitativ forskningsstrategi passar studiens ändamål. Den kvalitativa 

strategin passar när målet är att få ut detaljer, upplevelser och erfarenheter, det vill säga 

information med djup, och som är svår att uttrycka i siffror eller statistik (Bryman & 

Bell, 2015). Att bedriva studier med kvalitativ strategi är också passande när individers 

upplevelser av ett visst fenomen i en viss kontext ska undersökas. Det kommer att vara 

tyngdpunkten i vår studie.  

Den informationen som vi ämnar få fram och skapa förståelse kring är mer än siffror 

och data, vilket också innebär att det inte går att göra statistiska analyser. Således är 

resultatet begränsat till den kontexten i vilken studiens respondenter och fenomenet 

befinner sig i (Lapan, Quartaroli, & Riemer, 2012; Bryman & Bell, 2015).    

Bryman och Bell (2015) hävdar att kvalitativt inriktad forskning handlar om just att 

fånga detaljer, beskriva, skapa förståelse och förklara ett visst fenomen, vilket passar in 

på studiens fenomenologisk-hermeneutiska utgångspunkt.  

2.2.4	Typ	av	studie 

Vi har valt att göra en studie med ett flertal företag, där ett centralt och gemensamt 

fenomen studeras ur varje företags synvinkel.  

Därför anser vi att undersökningen till viss del kan liknas vid en fallstudie.  

Fallstudier är oftast fokuserade på ett företag, arbetsplats eller organisation, eller en 

enstaka händelse, och således skiljer sig den här studien något från den ‘vanliga 

fallstudien’ (Bryman & Bell, 2015). Vi har valt att intervjua ett flertal företag för att 

belysa det undersökta fenomenet ur många olika synvinklar, och anser därför att studien 

passar in på begreppen flerfallsstudie och delvis, komparativ studie. Den sistnämnda 

innebär i korthet att flera liknande fall studeras, vilket ger mer empirisk data som sedan 

kan analyseras (Bryman & Bell, 2015).  
 

Det som är gemensamt för de flesta typerna av fallstudie är att det är viktigt att samla 

mycket data för att kunna beskriva kontexten så bra och utförligt som möjligt. För att 

förstå fallet, och kunna bedöma huruvida resultatet av studien kan appliceras på 

liknande områden måste denna information finnas till. Vi anser att fallstudien passar 

ändamålet för projektet bra, då fenomenet vilket studeras är kontextberoende, och måste 
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tolkas ur sin kontext. Det är det unika med fallet som är av intresse, och det är således 

det som bör beskrivas (Bryman & Bell, 2015).  

2.3	Metod	för	datainsamling 

2.3.1	Intervjuer	 

Metoden för datainsamling är semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att genomföra 

intervjuer just för att intervjuer ger möjlighet till samtal och dialog, där detaljer, 

erfarenheter och åsikter kan uppfattas. Denna form av intervju ger forskaren möjlighet 

att ställa frågor kring förutbestämda teman, genom utformningen av en så kallad 

intervjuguide, men också ta upp nya frågor eller ämnen som dyker upp under 

intervjuernas gång. Semistrukturerade intervjuer ger också möjlighet till att låta 

diskussionen flyta på mer naturligt.  

 

De semistrukturerade intervjuerna ger oss möjlighet att fånga djup och detaljer. En 

annan fördel är möjligheten att diskutera teman och frågor som inte tänkts ut i förväg, 

vilket vi ansåg gav oss en bättre bild, och detta gjorde det också möjligt att fånga det 

respondenterna fann intressant (Justesen & Mik-Meyer, 2012). Den kvalitativa intervjun 

präglas också båda parternas delaktighet (Patel & Davidson, 2011), och forskaren bör ha 

en förstående och sammanfattande roll, vilket kräver en viss förförståelse av de teman 

som intervjun har syftet att undersöka.  

2.3.2	Olika	typer	av	intervjuer 

Vi har valt att göra två typer av intervjuer i den här studien. Dessa olika typer fyller 

olika funktioner, och behandlas således olika.  

Intervjuer med anställda på fallföretag genomfördes med målet att samla in empiriskt 

material som ska analyseras för att sedan besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Respondenterna är individer som arbetar med CRM-lösningar eller är ansvariga för 

dessa på företagen, och det är dessa personers upplevelser som står i centrum för 

studien. Den största delen av intervjuerna kommer vara med företag som valts ut med 

hjälp av ett antal urvalskriterier. Detta empiriska material behandlas i avsnittet analys.  
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Förfarande 

Frågorna skickades ut i förväg, för att på så sätt låta respondenterna få tid till att tänka 

efter, samt samtala med andra i organisationen ifall de behövde göra det. De teman som 

tas upp i intervjuguiden är förhållandevis specifika och komplicerade, vilket innebär att 

det kan vara svårt att svara på en gång. De flesta av företagen är dessutom småföretag, 

vilket innebär att de oftast inte har en anställd som ägnar sig åt enbart frågor som 

lojalitet och CRM, därför är det viktigt att personen som svarar får tid till att tänka efter.  

 

En annan anledning till att frågorna skickades ut i förväg var att flera av respondenterna 

hade knappt med tid, och genom att förbereda sig inför intervjun kunde personerna 

svara snabbare eftersom de hunnit tänka igenom sina svar. Detta lämnade utrymme för 

att ställa fördjupande frågor och be dem utveckla sina svar. På det viset utnyttjades tiden 

på ett mer optimalt sätt. Senare genomfördes intervjuerna genom telefonkontakt, fysiska 

möten och via Skype. I samband med intervjutillfället frågade vi om vi kunde få spela in 

samtalen, samt om vi kunde få använda intervjupersonernas fullständiga namn, jobbtitel 

och företag i uppsatsen. Se bilaga 2 för hur intervjuguiden designades och vilka frågor 

som var med.  
 

Intervjuer med experter genomfördes av anledningen att vi ville införliva experters 

perspektiv på huvudkoncepten i studien. Experterna har valts ut eftersom de har många 

års erfarenhet av det som studien ämnar undersöka, och hur detta behandlas i 

näringslivet. Vi ville med denna information få ökad förståelse för hur verkligheten är, 

och för att komplettera forskningen. Detta beslut fattades då vi ansåg att inhämta 

kunskap både från forskningsvärlden och från näringslivet främjade vår förståelse för 

det studerade fenomenet. Den information som inhämtades genom intervjuerna med 

experterna skall betraktas som ett komplement till litteraturen, för att få en bättre 

förståelse för helheten, och blir en form av referenspunkt. Detta material redogörs för 

under avsnittet empiri, och kommer användas i analysen. Se bilaga 2 för hur 

intervjuguiden designades och vilka frågor som var med. 

2.3.3	Nackdelar	med	intervjuer 

Många hävdar att en av de största nackdelarna med att göra intervjuer är bristen på 

objektivitet och att den så kallade intervjuareffekten påverkar intervjun negativt. Denna 

effekt innebär att den som leder intervjun kan påverka respondenten och det hen svarar 
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(Bryman & Bell). Vi har genom vårt val av ansats försökt hantera detta, och den 

fenomenologiska ansatsen säger att forskaren inte bör hålla distans och en neutral 

position, utan istället hänge sig och anta en medskapande roll, samt sätta sig in i 

intervjupersonens situation.  

 

Den främsta nackdelen med att genomföra intervjuer som ska transkriberas anser vi vara 

inspelning. Att spela in samtal kan ha en negativ inverkan på respondenten, då hen kan 

känna sig stressad på grund av denna. Vi ansträngde oss för att få ett så naturligt samtal 

som möjligt, genom att till exempel prata om mer vanliga eller basala saker innan 

samtalet gått in på de “tyngre” frågorna. Vi gav också intervjupersonerna möjlighet att 

bli anonymiserade, ifall de ansåg att de sagt något som är känsligt.  

Ett annat problem med genomförandet av intervjuerna är att en del av dem gjorts via 

telefon och Skype. Det är omöjligt att uppfatta icke-verbala signaler via telefon och 

Skype, vilket gör att vissa budskap kan ha missats eller tolkats fel. Valet gjordes på 

grund av praktiska aspekter såsom avstånd och tid.  

2.3.4	Observation 

Vi har även valt att genomföra en observation. Observationen utfördes för att öka 

förståelsen för CRM-system och hur dessa fungerar. En observation är till för att studera 

beteende i en organisation, eller vid en viss aktivitet, utan att kräva svar eller 

interaktion. Det handlar alltså om att “sitta med” (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

En ostrukturerad observation ansågs vara det bästa angreppssättet, och detta innebär att 

forskaren bara sitter med och iakttar det som händer, utan att på förhand ha fastställt 

några speciella frågor eller teman som är av extra intresse.  
 

Anledningen till att vi valde att göra en observation var studiens vetenskapliga 

utgångspunkt. I fenomenologin är forskarens roll deltagande, och forskaren bör få 

förståelse för den så kallade livsvärlden där fenomenet framträder för individer. Därför 

blev observationen för oss ett sätt att lära sig och få förståelse för den vardag och värld 

som individerna på företagen upplever. Forskaren bör närma sig fenomenet som 

studeras på ett fördomsfritt sätt, och att genomföra en observation låter forskaren 

uppleva studieobjektet istället för att läsa om det via sekundära källor (Justesen & Mik-

Meyer, 2012). På det sättet kan forskaren bilda sig en egen uppfattning som i mindre 

utsträckning färgats av andra författares slutsatser och åsikter. I vårt fall fick vi sitta 
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med och titta på hur en person jobbade med ett CRM-system, för att få insikt i dess 

funktionalitet och användningsområden.  

2.4	Val	av	bransch	 

2.4.1	Urvalsstrategi	och	kriterier	

Vi valde att utgå från små och medelstora företag när undersökningen planerades, och 

utgångspunkten blev att leta företag baserat på storlek och bransch. Urvalsstrategin som 

användes är ett så kallat bedömningsurval. Denna form av urval är lämplig när forskaren 

är intresserad av att se till så att vissa frågeställningar blir besvarade (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Urvalet är medvetet inte gjort för att kunna dra statistiska slutsatser, 

utan görs för att kunna framställa slutsatser som är mer av det analytiskt generaliserbara 

slaget (Justesen & Mik-Meyer, 2012).   

Vi sökte efter små och medelstora företag, som passar in på följande kriterier: 

• Bedriver e-handel med kläder 

• Medium-premiumsegment gällande pris: Företag som befinner sig här är MQ, 

Brothers/Sisters, Stayhard, Volt, Best of Brands m.fl.  

Vi har valt bort sådana företag som profilerar sig med ‘värde för pengarna’, till 

exempel H&M, Cubus, KappAhl och Ellos. 

• Använder sig av något någon form av CRM-system/CRM-lösning.  

Och dessa, vilka kan delas upp i olika undergrupper: 

• Storlek: små och medelstora företag.  

• Damkläder/herrkläder/både och. 
 

 
Figur 2, urvalskriterier. 

 

 

 

 

Medium/premium	 SMF/SME	

CRM-lösning	 Dam/herr/båda	

E-handel	
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Tabell 1. Små och medelstora företag har följande egenskaper enligt Tillväxtverket 

(2016): 

Definition SMF/SME Antal anställda Omsättning 

Småföretag  Färre än 50 <10 miljoner € per år 

Medelstora företag Färre än 250 <50 miljoner € per år 
 

2.4.2	Motivering	till	valet	av	bransch	 

Klädbranschen har sedan några år tillbaka haft låg tillväxt, och delvis stagnerat 

(MarketLine, 2015). Den tillväxt som förekommit har varit i e-handelskanalen, där 

modehandelns tillväxt var 12 procent förra året (Postnord, Svensk digital handel och 

HUI research, 2016). Situationen inom klädbranschen, med ökad konkurrens och låg 

tillväxt anses göra branschen svår att verka i, och detta innebär att branschens aktörer 

står inför stora utmaningar (MarketLine, 2015). Denna situation väckte vårt intresse, 

och vi ansåg att det vore intressant att undersöka lojalitet och CRM-system kopplat till 

just e-handel inom klädbranschen.  
 

En stor trend just nu är att den så kallade omnikanalförsäljningen blir allt vanligare i 

klädbranschen, och det konceptet sätter större krav på effektivitet när det kommer till 

hantering av kunder och information (Postnord, Svensk digital handel och HUI 

research, 2016). I korthet innebär omnikanal, omnichannel på engelska, att man har 

många kontaktytor med sina kunder, till exempel fysisk försäljning, e-handel, dialog via 

sociala medier och en kundservice som sömlöst måste kunna hjälpa kunder med alla 

typer av frågor, vilken kanal de än befinner sig i. Detta innebär att kundinformationen 

måste finnas tillgänglig för alla berörda och i alla kanaler på ett smidigt sätt (Postnord, 

Svensk digital handel och HUI research, 2016). Detta koncept har vuxit inom e-handeln, 

och detta är ännu ett skäl till att vi valde just e-handel med kläder.  
 

Vi valde att undersöka företag som säljer kläder som tillhör medium-premium-

segmentet, vilket kort och gott innebär märkeskläder. Fysiska retailbutiker i segmentet 

konkurrerar ofta med service och personal med expertis (vår observation). Därför anser 

vi att motsvarande e-handelsföretag har en svår konkurrenssituation mot dessa fysiska 

butiker, eftersom det kan vara svårt att ge liknande service online, och därför ansåg vi 
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att det fanns anledning att tro att skapa lojalitet på andra sätt kan vara viktigt för dessa 

företag.   

  

En annan anledning till att detta segment valdes är att medium-premium-segmentet är 

det som uppvisar tillväxt inom klädbranschen (Passport/Euromonitor International, 

2015), och tillväxten anses göra det attraktivt att slå sig in på och starta företag. 

Samtidigt är inträdesbarriärerna låga för e-handel, och detta innebär att det finns ett 

intresse för att starta e-handelsföretag som inriktar sig på medium- och premiumkläder.  
 

Det billigaste segmentet, som ofta förknippas med “value for money” eller prisvärdhet 

valdes bort. Exempel på företag i detta prissegment är H&M, Cubus, KappAhl, Ellos, 

Lindex med flera. Dessa företag konkurrerar inte med de som säljer märkeskläder, och 

situationen i det segmentet skiljer sig allt för mycket från det valda segmentet. 

Vi valde företag som säljer både dam- och herrkläder för att få tillgång till en tillräckligt 

stor grupp av företag som potentiella respondenter, som vi sedan kunde kontakta.  
 

Sammanfattningsvis rör det sig om företag som tillhör samma bransch, handlar med 

liknande produkter och använder sig av någon form av CRM-lösning, från den enklaste 

typen till fullfjädrade CRM-system. Gruppen har gemensamma drag som bransch och 

en generell produktkategori, märkeskläder, och således en någorlunda gemensam 

konkurrenssituation. Däremot skiljer sig företagen när det kommer till sortiment, 

målgrupp och nischer. Vi anser att företagen är tillräckligt lika för att kunna få fram 

något som gäller gruppen och segmentet där företagen befinner sig i. Således har 

avgränsningen gjorts med urvalet som utgångspunkt, och inte genom frågeställningar. 

2.4.3	Praktiskt	arbete	 

Det första steget i urvalet var att hitta företag som passade in på de kriterier som tagits 

fram. Detta gjordes genom att vi använde oss av webbläsare, en sökmotor och infosidan 

Allabolag.se.  Internetbaserade företag som handlar med märkeskläder letades upp, och 

kontrollerade därefter dessa mot databasen allabolag.se, för att få fram om de passade in 

på urvalskriterierna: om de var små eller medelstora företag, med avseende på 

omsättning och antal anställda. Under arbetets gång fördes nödvändig företagsdata, samt 

kontaktuppgifter in i ett Excelark för att få bra överblick.  
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Nästa steg var att kontakta dessa företag, och detta gjordes via e-post. Vi skrev en 

mycket kort introduktion och bifogade en pdf-fil med mer information i meddelandet. 

Dokumentet, kallat “brevet”, innehöll en förstasida med en punktlista med den 

viktigaste informationen samt kontaktuppgifter. Sida två innehöll en mer omfattande 

beskrivning av projektet, och vad de utvalda företaget kunde få i utbyte mot deltagandet 

i undersökningen. Efter kontakten via e-post tog vi också kontakt via telefon när det 

behövdes.   
 

När en dialog hade etablerats med företagen bokades intervjuer. Som tack för 

medverkade skickade vi ut studiens slutsatser som återkoppling, för att företagen skulle 

kunna få ta del av det som vi kommit fram till genom att genomföra den här studien.  

2.5	Litteraturgenomgång	och	teori	 

2.5.1	Förfarande 

Vi har valt en kort teoridiskussion i uppsatsen. Valet grundar sig i att vi ville ge några 

olika perspektiv på de viktigaste begreppen, för att skapa en förförståelse hos läsaren. 

Vi gjorde vid studiens början en omfattande litteraturgenomgång, för att på så sätt förstå 

hur forskningen inom fältet ser ut, och om det finns några grundläggande teorier som är 

accepterade.  

 

Genomgången av litteratur och befintlig forskning gjordes stegvis, och inleddes med att 

hämta generella artiklar och så kallade review-artiklar, genom sökningar i databasen 

Scopus. Ett flertal underkategorier identifierades, och artiklar inhämtades även från 

dessa. Vi läste sedan allt material för att bilda oss en uppfattning om vad som sagts 

hittills inom forskningen på lojalitet, CRM och CRM-system. Processen började brett 

och generellt, för att sedan gå in på mer specifika teman inom forskningen.  

Se bilaga 1 för mer information om hur litteratursökningen gick till.  

2.5.2	Resultatet	av	litteraturgenomgången 

Vi fann att det inte råder konsensus inom forskningen på områdena lojalitet, CRM och 

CRM-system. Därför gjordes bedömningen att vi inte kan förlita oss helt och hållet på 

litteraturen, och detta fick effekten att vi valde att genomföra en studie med induktiv 

inriktning. 
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Bryman och Bell (2015) anser att när det råder oenighet inom forskningen så är det 

mindre lämpligt att anta en viss position. Att anta en viss position hade hellre inte varit 

fördelaktigt givet studiens utgångspunkt, då den fenomenologisk-hermeneutiska 

ansatsen poängterar olika perspektiv och verklighetsbilder (Bryman & Bell, 2015). 

Detta återspeglas även genom valet av en induktiv ansats. Det vi ämnar förmedla med 

teoriavsnittet är olika perspektiv, en uppsättning teorier, av det som sagts inom 

områdena lojalitet och CRM. Genom detta avsnitt är förhoppningen att läsaren får 

förståelse för hur läget inom fältet ser ut och vad detta ger för effekter på studien.  
 

Litteraturgenomgången har gjort att vi har kunnat tillgodogöra oss olika synsätt, vilka 

framför allt har hjälpt till att arbeta med ett öppet sinnelag, och att lära oss att betrakta 

begrepp och företeelser från flera synvinklar. Att ha ett öppet sinnelag har varit till hjälp 

när intervjuer genomförts samt vid analys av det empiriska materialet.  

Genom att tillgodogöra sig flera perspektiv, vilka ämnar förklara samma företeelse, har 

vi fått möjlighet att betrakta och finna mönster i den data som samlas in på ett mer 

effektivt sätt (Ahrne & Svensson, 2015). Teorin i uppsatsen finns till för att analysera 

den empiri som samlats in, ur många synvinklar, och är till för att kunna styrka det 

intervjupersonerna berättar, och koppla deras vittnesmål till teorin inom fältet. I och 

med att studien är explorativ passar det också bra att använda sig av en bred teoretisk 

referensram med olika perspektiv, just för att kunna vara så öppen som möjligt och 

fånga upp och knyta an till det som intervjupersonerna berättar.  

2.6	Analys	 

I analysen presenteras det insamlade empiriska materialet, som sedan också analyseras. 

Vårt empiriska material består av intervjuer, vilka har analyserats med hjälp av kodning 

efter olika teman. Vi transkriberade intervjuerna för att ha fullständig tillgång till allt 

som sagts. Transkribering innebär att omvandla tal till text (NE, 2016).  

Analys i kvalitativa studier innebär att läsa, granska och bearbeta det empiriska 

materialet som samlats in många gånger, skapa struktur och ordning, hitta mönster, för 

att sedan kunna relatera informationen till studiens frågeställningar (Patel & Davidson, 

2011).  
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Empirinära urval av teman och koder i analysen är ett förhållningssätt som har 

eftersträvats (Widerberg, 2002). Denna metod innebär att utgå från det som 

framkommer ur empirin när kodning och val av teman görs, och att undvika att blanda 

in sådant som kommer utifrån. Det går ut på att samla citat som tillhör ett visst tema, 

som senare kan analyseras vidare. Dessa teman som återfinns i det empiriska materialet 

har drivit analysen och vad som kommit ur den, och är därmed en induktiv metod 

(Widerberg, 2002). Att låta empirin styra analysen passar också bra in på explorativa 

studier. Analysarbetet genomfördes löpande, eftersom analys av materialet kan ge nya 

tankar och frågor som är värda att ta upp i kommande intervjuer, och på så vis ökar 

möjligheterna till att få in mer intressant data (Patel & Davidson, 2011).  
 

Analysen har två delar. Den första delen bygger på de mönster som framträdde ur 

empirin, för att skapa förståelse för de upplevelser och erfarenheter som 

intervjupersonerna delade med sig av. Dessa jämfördes senare med de teorier som 

används i uppsatsen för att knyta ihop intervjupersonernas berättelser med forskningen 

som gjorts.   

 

Den andra delen är av jämförande karaktär, där experternas rekommendationer, vilka 

framkom under intervjuerna, används som en måttstock för att analysera fallföretagens 

förmågor. Detta för att komma fram till vad som är viktigt för fallföretagen i samband 

med de framtida satsningar på CRM-lösningar som intervjupersonerna önskar.   

2.7	Studiens	kvalitet	 

För att bedöma studiers kvalitet används olika kriterier som syftar till att belysa arbetet 

utifrån olika synvinklar. Traditionellt sett används reliabilitet, replikerbarhet och 

validitet för att utvärdera en studies kvalitet. (Lapan, Quartaroli & Riemer, 2012; 

Bryman & Bell, 2015). Dessa kriterier används dock främst i kvantitativa sammanhang, 

då de har ett större fokus på att mäta olika variabler, undersöka samband och få fram 

resultat som kan säkerställas statistiskt. Däremot är det svårare att utvärdera studier med 

en kvalitativ inriktning utifrån dessa kriterier, just för att fokus brukar ligga på annat än 

siffror. Därför finns det motsvarande kriterier, framtagna för just studier med kvalitativ 

inriktning.   
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2.7.1	Överförbarhet	 

Överförbarnet handlar om huruvida en studies resultat kan användas i andra kontexter. 

Inom kvalitativ forskning är ofta kontexten och betydelsen av den sociala verkligheten 

där det studerade fenomenet existerar viktiga. Det innebär att den som granskar och 

bedömer huruvida resultaten kan appliceras i andra kontexter bör ha tillgång till 

tillräckligt mycket information. Därför krävs så kallade fylliga beskrivningar av själva 

kontexten, med detaljrikedom och precision, så att personen som ska bedöma 

överförbarheten kan jämföra studiens kontext med den kontexten som personen är 

intresserad av (Lapan, Quartaroli & Riemer, 2012; Bryman & Bell, 2015).  
 

Det talas också om statistisk respektive analytisk generalisering, och med den 

fenomenologiska ansatsen som bakgrund hävdar Justesen och Mik-Meyer (2012) att 

forskarna inte bör sträva efter att efterlikna kvantitativa studier i bemärkelsen att 

resultaten bör kunna generaliseras statistiskt. Istället är det den analytiska 

generaliserbarheten som bör eftersträvas, och denna kan framhävas med hjälp av 

tillräcklig information om kontexten (Justesen & Mik-Meyer, 2012).  
 

Vi har under arbetets gång eftersträvat att inhämta så mycket information som möjligt 

gällande just kontexten. Under intervjuerna lade vi i början tid för att ställa frågor om 

själva företagen: hur de arbetar, deras verksamhet, samt hur situationen ser ut inom 

deras bransch. Vi lade också stor vikt vid att förstå utvecklingen i branschen och hur 

kundernas beteende har utvecklats, och hur detta påverkar företagens och personernas 

situation. I vissa fall diskuterades också skillnader mellan att driva fysiska butiker och 

e-butiker, för att skapa mer förståelse för hur dessa skillnader påverkar företagens 

beslut. Diskussionen under intervjuerna präglades också av hur företagen förhåller sig 

till kontexten och framför allt konkurrenssituationen. I analysen har vi försökt beskriva 

kontexten ur de synvinklar som togs upp av intervjupersonerna, just för att få med alla 

viktiga detaljer som påverkar konkurrenssituationen idag.  

2.7.2	Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om att tydliggöra studiens förlopp, processer, beslut och antaganden, 

på ett sådant sätt att studien kan granskas och bedömas av andra forskare. Det bör finnas 

tillräckligt med information för att någon skulle kunna göra studien igen.  
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Dock är det värt att poängtera att kontexten, vilken är viktig inom kvalitativ forskning, 

ständigt förändras, och detta måste tas i beaktande. Alltså kan det vara svårt att uppnå 

samma resultat med samma metod (Lapan, Quartaroli & Riemer, 2012; Bryman & Bell, 

2015).  

 

Vi har eftersträvat att förklara hur vi har tänkt gällande de val vi gjort, samt hur vi har 

gått till väga. Exempelvis ville vi redogöra noga för hur vi gjorde när företag 

kontaktades, eftersom detta anses vara extra relevant för studenter som i framtiden vill 

genomföra liknande studier. 

2.7.3	Tillförlitlighet	 

Detta begrepp handlar om att se till så att beskrivningen av den sociala verkligheten och 

kontexten som målas upp stämmer. Detta kan undersökas och styrkas genom att se till 

så att forskningen utförs enligt praxis, och genom så kallad respondentvalidering. Det 

innebär att de som deltagit i undersökningen får möjlighet att granska det som sägs, och 

antingen bekräfta eller förkasta det som sägs (Bryman & Bell, 2015; Justesen & Mik-

Meyer, 2012 ).  
 

Under arbetet med analysen, där empirin presenteras och analyseras, har vi försökt att se 

till att text och citat hänger ihop, för att på så vis minska risken för misstolkningar eller 

att citaten kan betraktas som lösryckta. Ambitionen har varit att citaten ska vara talande 

för den närliggande texten.  

Vi har även skickat ut de citat som används i uppsatsen till respondenterna för att få 

dessa godkända, för att på så sätt säkerställa att det går bra att använda dessa citat.  

2.8	Forskningsetiska	frågor 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör personer som gör studier eller forskar arbeta utefter 

ett etiskt förhållningssätt. Ansvaret för att detta förhållningssätt efterlevs i studien ligger 

på oss som genomför studien. 

  

Det finns två grundläggande krav, forskningskravet och individskyddskravet, som enligt 

Vetenskapsrådet bör vägas mot varandra. I den här undersökningen blir 

forskningskravet mindre viktigt, då vi inte undersöker teman som är länkade till att 

“förbättra människors hälsa och livsvillkor” för att citera Vetenskapsrådets 
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rekommendationer. Således kommer fokus ligga på det så kallade individskyddskravet, 

vilket avser hur de som genomför undersökningen förhåller sig till övriga inblandade, 

till exempel respondenter. 

Individskyddskravet utgörs av fyra delkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

Informationskravet innebär att kommunicera undersökningens syfte och 

kunskapsbidrag, samt tydliggöra de inblandades roll i undersökning. Det bör också 

framgå att de inblandade medverkar frivilligt, och att det empiriska materialet bara 

kommer användas i undersökningen. Deltagarna bör också bli informerade om var och 

hur resultaten kommer publiceras (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

I den här studien har respondenterna fått information om vad studien går ut på och vad 

målet med att vi kontaktat dem var. De har fått den här informationen via mail och 

telefon, och information och kommunikation av resultaten efter att studien avslutats. Vi 

frågade samtliga respondenter om tillåtelse att använda deras namn, titel och företag i 

studien, samt om intervjuns innehåll fick återges. De tillfrågades också om tillåtelse att 

spela in intervjuerna.   
 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i studien har lämnat samtycke gällande sitt 

deltagande. De bör också informeras om att de har möjlighet att när som helst avbryta 

sin medverkan. Det ska inte heller förekomma tvång eller annan påverkan från den som 

leder studien. Vi har under arbetet beaktat detta och informerat deltagarna om deras 

rättighet att avbryta sin medverkan, samt i vilket syfte informationen skulle användas.  
 

Konfidentialitetskravet handlar om att skydda personer som medverkar i en studie och 

det de säger. Information ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillträde till 

denna. Om studien behandlar något som kan betraktas som känsligt bör tystnadsplikt 

beaktas, och en sådan förbindelse kan ingås (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vi har lyssnat på respondenterna och har på begäran anonymiserat en respondent och 

hens företag. Vi har också eftersträvat att minska mängden information som kan 

betraktas som känsligt, genom att koda om denna. Ett exempel på detta är att vi valt att 

skriva om namn på olika tekniska tjänster till det generiska namnet, till exempel “tjänst 

för nyhetsbrev” istället för namnet på den specifika tjänsten som används.  
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Nyttjandekravet handlar om vad den insamlade informationen får användas till. 

Informationen bör endast användas i studien, och informationen får således inte 

användas för andra avsikter, eller föras vidare(Vetenskapsrådet, 2002).    

Informationen som har samlats in under studiens förlopp, till exempel transkriberingar, 

har hanterats med varsamhet, och fysiska kopior kommer efteråt att raderas.  

2.9	Källkritik		 

Studien bygger på intervjuer med olika företag, och sannolikt har dessa personer en viss 

press på sig att få just sitt företag att framstå som bra. Därför är det viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt när materialet bearbetas.  
 

Angående litteraturen har vi i största möjliga utsträckning försökt använda oss av 

vetenskapliga artiklar och böcker, samt statistik. Dessa former av källor anser vi ha en 

högre kvalitet än webbsidor, eftersom böcker och artiklar genomgår granskning innan 

publikation. Vi har i viss mån använt oss av webbsidor, när det var svårt att hitta artiklar 

eller böcker som behandlade den information som vi sökte.  
 

Trots att vi gjort ett medvetet val gällande typ av skriftliga källor har vi ändå försökt att 

förhålla oss kritiska till det som sägs. Mycket av den forskning som gjorts är i en 

amerikansk kontext, och i många fall också relativt gammal. Således begränsas 

användbarheten, och allt som tas upp kan med största sannolikhet inte appliceras på den 

kontexten som undersöks i den här studien. Det viktigt att ha med sig att det som hävdas 

kanske inte gäller helt och hållet i Sverige 2016 och för småföretag som 

undersökningsobjekt.  
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3	Teori		 

I det här kapitlet kommer vi göra en genomgång av det som sagts hittills inom de fält 

som studien berör: lojalitet, CRM och CRM-system. Syftet med avsnittet är att gå 

igenom flera perspektiv, som på något sätt ämnar förklara studiens huvudkoncept. Med 

andra ord handlar det om att orientera läsaren och ge en grundförståelse för vad 

lojalitets- och CRM-arbete innebär.  

3.1	Lojalitet		 

3.1.1	Sammanfattning	av	litteraturgenomgång 

Kundlojalitet, customer loyalty, kan låta som ett enkelt begrepp, men det finns en 

mängd forskning där olika definitioner och modeller tas upp. Frågor som vad konceptet 

innebär, hur det ska mätas, vilka faktorer som bidrar respektive inte bidrar till lojalitet 

och förslag på förbättringsåtgärder är vanligt förekommande i forskningen. Det är 

således inte helt okomplicerat att definiera begreppet lojalitet och vad det egentligen 

innebär: subjektiviteten är märkbar. Forskningens grund ligger inom marknadsföring 

och beteendeforskning.    
 

I stora drag handlar det mycket om människors attityder, sannolikhet för ett visst 

beteende och hur olika känslor, tankar och handlingar anses påverka det centrala 

begreppet lojalitet. En annan viktig fråga är om kunder verkligen är lojala, vilket är en 

komplicerad fråga, och det finns många olika perspektiv på detta. Det handlar om 

människors inneboende erfarenheter och tankar i samverkan med yttre faktorer, som 

styr det mänskliga beteendet, och således är det svårt att både mäta och generalisera, 

och därför anses det vara svårt att säga att en person är lojal.   

Nedan kommer vi redogöra för några olika perspektiv på lojalitet och de teorier som 

utvecklats, just för att belysa de skillnader som finns. Vi börjar med 

lojalitetsforskningen, och fortsätter med e-lojalitet och dess betydelse.  
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3.1.2	Lojalitetsforskningens	utveckling	 

I början såg marknadsföringen på lojalitet som upprepade köp, och detta har sedan 

utvecklats under årens lopp (Srinivasan, Anderson, & Ponnavolu, 2002), och har blivit 

allt mer inriktat på att studera mänskligt beteende på en djupare nivå.  

Dick och Basu (1994) utvecklade ett mycket citerat ramverk som tar upp olika 

psykologiska och sociala faktorer som påverkar beteende och lojalitet. Dick och Basu 

menar i sin forskning att lojalitet påverkas av dels de psykologiska faktorerna kognition, 

emotion och vilja, vilka styr tankar, och utgör något forskarna kallar för relativ attityd. 

Förutom de inneboende faktorerna spelar också sociala faktorer in i konsumenters 

beteende, och forskarna fastställer hur de inneboende psykologiska faktorerna 

växelverkar med de yttre sociala. Ramverket har använts för att analysera 

konsumentgruppers attityder och beteenden, samt social kontext, för att kunna påverka 

konsumenterna och bygga vidare på lojaliteten (Dick & Basu, 1994).  
 

Iaccobucci och Ostrom (1996) menar i sin forskning om relationer och lojalitet att 

lojalitet egentligen bygger på flera olika relationer. Relationer mellan personer, till 

exempel kund och försäljare, skiljer sig från den relation som kunden utvecklar med 

själva affären eller företagen. De har olika karaktär, och väger således olika mycket, 

men har en påverkan på kundens attityd och lojalitet. Macintosh och Lockshin (1997) 

hävdar i sin forskning, som delvis bygger vidare på Iacobucci och Ostrom (1996), att 

servicekänslan är viktig för att bygga relationer. Företag bör uppmuntra och träna sina 

anställda att bygga relationer med kunderna, eftersom den relationen är minst lika viktig 

som relationen till företaget. Iacobucci och Ostrom (1996) hävdar att många företag är 

rädda för att relationen mellan personal och kund ska erodera relationen mellan kund 

och företag. De menar att de två typerna av relationer bör tas i beaktning och använda 

relationen mellan personal och kund till sin fördel (Iacobucci & Ostrom, 1996).   
 

Ett sätt att utveckla relationer mellan butik och kund är etablerandet av så kallade 

lojalitetsprogram, som kan betraktas som ett första steg inom CRM (Verhoef, 2003). 

Dessa utformas på ett flertal olika sätt, genom att införa till exempel poäng och 

belöningar. Verhoef (2003) menar dock att det kan ta längre tid än väntat när det 

kommer till de positiva effekterna av en sådan satsning.   



 29 

3.1.3	Lojalitet	och	lojalitet	online		 

Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) utvecklade ett ramverk för e-lojalitet. E-

lojalitet är kundlojalitet “online” eller på nätet, och forskarna menar att Internetmiljön 

skiljer sig från den fysiska retailsektorn, och identifierar åtta faktorer som är unika för 

webben, varav sju påverkar lojalitet. De här faktorerna bygger på de tekniska 

möjligheterna som Internet erbjuder, och några exempel är customization och 

community. Customization innebär anpassning till individen, hens behov och 

förväntningar. Genom anpassning kan företagen minska risken att tappa kunder, och 

öka sannolikheten för att kunderna ska återkomma. Detta genom till exempel riktade 

erbjudanden baserade på köphistorik och sökningar. Community innebär att skapa ett 

forum där kunder kan utbyta tankar och erfarenheter med varandra, diskutera och 

recensera produkter. På det viset kan företaget som skapat forumet låta användarna, 

kunderna, skapa innehåll och word of mouth, vilket kan bidra till ökad trafik och en mer 

engagerad kundgrupp (Srinivasan, Anderson & Ponnavolu, 2002).  
 

Det råder delade meningar om huruvida lojalitet och e-lojalitet skiljer sig från varandra. 

Shankar, Smith och Rangaswamy (2003) hävdar i sin forskning att många 

marknadschefer befarar att kunder är mindre lojala online än offline, men visar i sin 

forskning inom hotellbranschen att skillnaden inte är signifikant. Liu (2007) tar upp 

skillnader mellan traditionell lojalitet och lojalitet online. E-handeln präglas av låga 

switching costs, mindre mänsklig kontakt och låg säkerhet, vilket enligt Liu (2007) gör 

att miljön uppfattas som mer instabil, och detta gör att lojalitet online är betydligt mer 

komplicerat än traditionell lojalitet.  

 

Shankar, Smith och Rangaswamy (2003) å andra sidan identifierar faktorer som har en 

signifikant påverkan på lojalitet, och konkluderar att det är lättare att hitta information 

online än via traditionella kanaler, och att detta har en positiv effekt på lojaliteten. De 

visar också att kunder är mindre lojala online inte gäller.   

Dessa två studier visar på att det finns olika uppfattningar gällande skillnader mellan 

lojalitet och e-lojalitet. Vi anser att det förmodligen till stor del beror på vilken kontext 

som det gäller, och vad det rör sig om för slags verksamhet.  
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3.2	Customer	Relationship	Management		 

Vi kan konstatera att begreppet Customer Relationship Management inte är enkelt att 

definiera och att beskriva. Det finns en rad olika definitioner och beskrivningar som 

forskare och författare har behandlat de senaste åren, där den gemensamma nämnaren är 

att det handlar om att förbättra och underhålla sina kundrelationer. Det finns en uppsjö 

av tillvägagångssätt och perspektiv på hur detta ska göras. Vi kommer i följande avsnitt 

att redogöra för ett flertal perspektiv på hur forskningen ser på Customer Relationship 

Management.  

3.2.1	Forskningens	syn	på	CRM 

Konceptet CRM har under sin “livstid” producerat en rik och bred uppsättning av 

betydelser, med omfattande bidrag från författare och forskare som har definierat CRM. 

Begreppet Customer Relationship Management myntades 1995 i samband med 

utvecklingen av de första dedikerade CRM-systemen (CompareCamp.com, 2015; CRM 

Switch, 2013).  

 

Forskarna Payne och Frow (2005) hävdar i sin litteraturgenomgång att forskningen som 

gjorts om CRM inte lett fram till någon konkret uppsättning av teorier som 

harmoniserar med varandra. Istället karaktäriseras fältet av att vara splittrat, med många 

olika perspektiv enligt Zablah, Bellenger & Johnston (2004a). De menar att de funnit 

fem huvudperspektiv på CRM. Dessa perspektiv är: processperspektivet, det strategiska 

perspektivet, det filosofiska perspektivet, CRM som förmåga och det tekniska 

perspektivet. Dessa har även egna underkategorier (Zablah, Bellenger & Johnston, 

2004a).  
 

Vi har i vår litteraturgenomgång observerat att CRM-trenden håller i sig och en del 

forskare, bland annat Thomas & Sullivan (2005) hävdar att det är ett verktyg som anses 

möjliggöra för företagen att sträva mot ökad lönsamhet. Detta genom att göra det 

möjligt att identifiera de olika kundgrupper och segment, bedöma deras lönsamhet, och 

utifrån denna information anpassa marknadsföring och tillgodose kundernas olika 

behov, i syfte till att få dem att förbli lojala mot företagets verksamhet (Thomas & 

Sullivan, 2005). 
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Peppers och Rogers (2011) hävdar att “branding”, alltså varumärkesbyggande, tidigare 

var ett alternativ till relationsmarknadsföring och CRM. Detta visade sig emellertid vara 

dyrt. Huvudsyftet var att förbättra kännedomen om varumärket, som så småningom 

skulle leda till varumärkespreferens och varumärkeslojalitet hos kunderna. 

Varumärkesbyggande ansågs användbart eftersom dåtidens teknologi inte tillät företag 

att ha den kontakten med kunderna som är möjlig idag, tack vare Internet och snabbare 

IT (Peppers & Rogers, 2011). 
 

De teknologiska framstegen innebär att mängden information som genereras har ökat, 

vilket företagen kan dra nytta av. Kundinformationen har skapat möjligheter för en 

högre nivå av interaktion mellan företagen och dess kunder genom bloggar, 

produktrecensioner och genom andra sociala nätverk eller plattformar. Denna 

interaktion skulle då kunna vara relationsbyggande, vilket är syftet med CRM-strategin 

(Peppers & Rogers, 2011). 

 

Customer Relationship Management har den senaste tiden utökat sitt fokus från ‘att vara 

kundorienterad’ till att dessutom integrera fler kontaktytor i kommunikationen med 

kunderna, för att på så sätt att samla, analysera och använda informationen i hela 

företaget. Detta möjliggör att utföra aktiviteter med mål att öka kundvärdet, och tar 

kundorienteringen till en högre nivå. Detta synsätt påtalas i studier genomförda av bland 

annat Ernst, Hoyer, Krafft och Krieger (2011) och Piercy (2009).    
 

En annan trend som tas upp är att marknadsföringen i allt större utsträckning även 

flyttats ut till sociala medier, vilket är en ny arena för de flesta företag. Choudhury och 

Harrigan (2014) som forskat om en av de senaste trenderna, Social CRM, menar att 

sociala medier är en informationskälla som är viktig för företag, och det finns en 

möjlighet att interagera med och engagera sina kunder. Det finns också möjlighet att 

gemensamt skapa kundvärde, men allt det här hänger på att företagen lyckas formulera 

en tydlig strategi för det forskarna kallar “Social CRM” (Choudhury & Harrigan, 2014). 

Ofta är det bra att börja med att lyssna på sin kundgrupp via olika plattformar, och av 

bara det anses företag kunna få in värdefull information om kunderna (Harrigan, Soutar, 

Choudhury, & Lowe, 2015).  
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3.2.2	CRM-paradoxen	

Forskaren Nguyen (2011) har lyft fram under åren problemet med den så kallade CRM-

paradoxen. Något av det mest centrala inom CRM-filosofin är att behandla kunderna 

utifrån kundernas egna behov, med andra ord särbehandlas kunder. Nguyen och Mutum 

(2012) ställer sig frågande till om det här sättet att tänka verkligen bidrar till mer lojala 

kunder.  
 

Det finns fördelar och nackdelar med CRM-strategins grundpelare, vilken innebär att 

behandla kunder olika, och detta kan upplevas som problematiskt. Kunder kan 

behandlas på olika sätt genom att exempelvis använda sig av så kallade riktade 

erbjudanden, cross selling baserade på tidigare köp och andra förmåner som just en 

kund eller kundgrupp får ta del av. Däremot har ny forskning visat att en sådan 

favorisering och särbehandling av kunder kan leda till att kunderna känner sig orättvist 

behandlade, och kan resultera i att konsumenterna byter till en annan leverantör eller att 

negativa recensioner och word of mouth uppkommer. Detta kallas för “the CRM 

paradox” och är en naturlig del av vad som kallas “den mörka sidan av CRM” enligt 

Nguyen (2011) och Nguyen & Simkin (2011). 

3.2.3	Analytiskt,	operativt	och	kollaborativt	CRM	 

Som vi tidigare nämnt är det svårt att definiera och förstå vad CRM egentligen innebär. 

En mer praktisk synvinkel på CRM togs fram av forskaren Raman (2006), som hävdar 

att ett CRM skulle kunna kategoriseras på två olika sätt: analytiskt respektive operativt 

CRM. Denna indelning har gjorts för att öka förståelsen för hur CRM används, och med 

detta i bakhuvudet hävdar författarna att användningen kan effektiviseras Oavsett 

perspektiv finns CRM-systemet, alltså IT-lösningen som används, till för att vara en 

kontaktyta mellan företag och kund (Raman, Wittmann & Rauseo, 2006).  
 

Operativt CRM innehåller enligt Raman, Wittmann & Rauseo (2006) ofta ett säljstöd 

(SFA, sales force automation), andra marknadsföringsfunktioner och kundsupport med 

syftet att göra dessa funktioner betydligt mer effektiva. Den operativa delen handlar 

alltså om att kunna automatisera vissa moment.   

Raman, Wittmann och Rauseo (2006) anser att det analytiska perspektivet i CRM avser 

den teknik som samlar kundinformation och tillhandahåller analys av kunddata för att 

kunna förbättra ledningens beslutsfattande och åtgärder. 
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Torggler (2008) har forskat ytterligare och kommit fram till att det finns en kollaborativ 

aspekt av konceptet CRM. Den ytterligare aspekten är de kollaborativa CRM-funktioner 

som innefattar hanteringen av de kommunikationskanaler som finns mellan företag och 

kunderna. Detta innebär helt enkelt att med hjälp av de kollaborativa verktygen kan 

företaget få en snabbare kontakt med sina kunder tack vare starka och givande dialoger. 

Dessa funktioner som kopplas till ett CRM-system är bland annat kontakthantering, 

eCRM (elektronisk CRM) och kundservicecenter. Nyckeln till framgång ligger i att 

kunna optimera den information som finns tillgänglig mellan själva företaget och 

kunden, menar Torggler (2008).   
 

Sammanfattningsvis finns det tre perspektiv: analytiskt, operativt och kollaborativt 

CRM, för att kunna skilja på vilken funktionalitet som egentligen behövs och hur denna 

kan användas av företaget. 

	
3.2.4	Strategiska	frågor	kopplade	till	CRM	 
CRM handlar inte bara om rätt teknik, det handlar också om att ha rätt inställning inom 

organisationen. Utan en klar målsättning och strategi är det lätt att gå vilse (Rigby & 

Ledingham, 2004). Nedan redogör vi för några olika perspektiv på CRM och strategiska 

frågor.  

  

Rigby och Ledingham (2004) hävdar i sin artikel “CRM done right” att företagen måste 

börja med att fråga sig om de behöver använda sig av CRM. Därefter bör företaget 

också ställa fyra avgörande frågor, för att se till att man verkligen har förståelse för hur 

CRM kan användas bäst. Den första frågan som företaget bör ställa sig är om huruvida 

det är strategiskt passande för företaget att införa CRM, sedan bör företaget identifiera 

sina svagheter, kartlägga behovet av kunddata samt bestämma hur det praktiska arbetet 

gått till när väl förstudien har genomförts.   
 

Rigby och Ledingham (2004) menar att forskningen har visat att företag som 

implementerar CRM-system på ett disciplinerat och organiserat sätt får ut mer av det än 

de som startar upp implementeringen utan plan. De företag som lyckas, använder CRM 

för att stödja ett fåtal kritiska affärsprocesser, i kontrast mot de företag som applicerar 
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CRM på allt. Det lönar sig således att tänka “less is more” (Rigby & Ledingham, 

2004).   
 

I teorin skulle ett omfattande CRM-system automatisera alla processer och steg i ett 

företags relation med sina kunder, men det visar sig att det är svårt att få till detta i 

praktiken. Författarna konstaterar att de företag som ligger i framkant har gjort tydliga 

trade offs när det gäller vilka processer som ska stödjas av CRM. Det är alltså viktigt att 

välja några få processer och fokusera på dem (Rigby & Ledingham, 2004).   
 

Burnett (2001) hävdar att företags huvudstrategi och målsättning bör vara att ta ett 

större ansvar för sina så kallade nyckelkunder genom ett organiserat CRM-system. 

Begreppet nyckelkunder innebär att kunder som är särskilt lönsamma och därmed 

viktiga för företaget, och således bör företaget fokusera på att uppfylla deras behov, 

vilket ett CRM-system kan underlätta (Burnett, 2001).   
 

Genom att granska framgångsrika implementeringar presenterar Akcura och Srinivasan 

(2005) hur dessa företag har uppfyllt CRM-målen. Författarna identifierar några så 

kallade critical success factors, vilka är bland annat fokus på nyckelkunderna, 

kommunikation via flera kanaler och att vara mer kundorienterad (Akcura & Srinivasan, 

2005). Dessa faktorer bör företag överväga noga när en CRM-strategi utvecklas, menar 

författarna (ibid).  
 

Bohling, Bowman, LaValle, Mittal, Das, Ramani & Varadarajan (2006), menar att en 

förutsättning för att CRM ska fungera i en organisation är att se till att CRM kopplas 

ihop med marknadsföringen. Det finns en risk för att CRM ur en strategisk synvinkel 

uppfattas som en egen enhet, och forskarna menar att CRM, utan koppling till den andra 

verksamheten inte kan stödja marknadsföringen eller andra processer inom företaget 

som det är tänkt. Att misslyckas med att länka ihop företaget och dess delar kan leda till 

en misslyckad implementering (Bohling m.fl., 2006).    

3.2.5	Implementering	av	CRM	 

Det är inte bara strategin som är avgörande för att lyckas, företagen måste också jobba 

med själva implementeringen och den organisatoriska förändringen som ett CRM-

system kräver. Vi redogör nedan för några perspektiv på implementering.   
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Anton och Petouhoff (2002) hävdar att företaget för det första måste vara på det klara 

med att ett verkligt behov finns, och vad nyttan av ett CRM-system skulle kunna tänkas 

vara.  Företag bör dock ha realistiska förväntningar på vad som kan åstadkommas med 

implementeringen av ett CRM-system (Anton & Petouhoff, 2002).  
 

Det finns en rad hinder som uppstår när företag bestämmer sig för att det är lämpligt att 

implementera ett informationssystem, exempelvis Enterprise Resource Planning, ERP 

eller affärssystem, vilka CRM-system är en del av. När det är dags för ett företag att 

implementera ett informationssystem krävs det oftast en massiv förändring, vilket kan 

behövas hanteras mycket försiktigt. För att företaget ska kunna dra nytta av en ERP-

lösning måste organisationen anpassas till de premisser som systemet förutsätter 

(Raman, Wittmann & Rauseo, 2006). Ett av de mest kritiska momenten som företaget 

måste ta hänsyn till är att se till att det finns engagemang från alla divisioner och delar i 

företaget (Bingi, Sharma, & Godla, 2006). I och med introduktionen av ett sådant 

system integreras många olika delar; marknadsföring, distribution, serviceorganisation 

och försäljning, vilka bör samarbeta. Detta kräver således att alla organisationens 

intressenter är med på förändringen och tycker att den är viktig.  

 

Vidare har Bingi, Sharma och Godla (2006) klargjort att för att ett IT-projekt ska kunna 

genomföras och lyckas måste det få stöd från högsta ledningen vilket är avgörande, 

eftersom ledningen sätter agendan och tonen i organisationen. Bose (2002) menar att ett 

av de största problemen som kan uppstå vid en implementering av CRM är att ledningen 

är otålig, och förväntar sig resultat med en gång. Det är svårt att inse att 

implementeringen av CRM-lösningar tar tid, och att det förmodligen tar en tid innan 

frukterna av CRM-implementeringen kan skördas (Bose, 2002).   
 

För att detta ska fungera krävs oftast organisatoriska förändringar. Mjukvaran är ofta 

svår och kostsam att anpassa, då det i de flesta fall råder en hög grad av standardisering, 

och därför krävs det att organisationen anpassar sig till mjukvaran och gränssnittet 

(Bingi, Sharma & Godla, 2006). Det kan handla om exempelvis hantering av data, hur 

den matas in och olika funktioner i programvaran. 

   

En annan vanlig förändring är att affärsprocesserna måste anpassas till programvaran, 

då programvaran kommer med fördefinierade lösningar som bygger på så kallade best 
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practices. Sammanfattningsvis handlar förändringarna som krävs både om attityd, 

processer och den konkreta hanteringen som de anställda kommer göra i sitt dagliga 

arbete (Bingi, Sharma  & Godla, 2006).   

 

En annan aspekt på implementering är tids- och resursåtgång. Bingi, Sharma och Godla 

(2006) finner i sin studie att den genomsnittliga implementeringstiden för ett 

informationssystem ligger på 14 månader. Det går oftast inte fort, eftersom det krävs 

mycket förändringsarbete. Dessutom krävs det ofta justering och finslipning, vilket tar 

lång tid, och ofta görs i etapper. Det är dock viktigt att poängtera att ett 

informationssystem ofta finns som flera moduler, och allt behöver inte alltid göras på en 

gång (Bingi, Sharma & Godla, 2006).   

3.2.6	Misslyckade	implementeringar		

Som nämnt ovan så innebär implementeringen av ett informationssystem såsom ERP 

eller CRM ofta en stor förändring som kräver både tid, resurser och engagemang. Inte 

sällan talas det om dessa svårigheter, och företagen vittnar om att en stor del av dessa 

projekt inte lever upp till förväntningarna (Kale, 2004).  
 

Bland annat har Kale (2004) genomfört en undersökning inom CRM som påvisar att 60-

80 procent av CRM-projekt slutar med ett misslyckande, det vill säga att 

förväntningarna inte kunde uppnås (Kale, 2004). Större konsultfirmor har också åtagit 

sig att göra liknande undersökningar och kan konstatera att nästan 70 procent av CRM-

implementeringarna inte mötte kundernas förväntningar (Global CRM Study, 2007) 

Det är således inte lätt att ge sig in på CRM-spåret. Det krävs att många olika 

komponenter interagerar med varandra, vilket är en stor utmaning.  

3.3	CRM-lösningar	och	CRM-system		 

Det talas mycket om själva CRM-systemen, och detta begrepp är ytterligare ett sådant 

som är svårt att definiera. CRM-system tillhör den större gruppen informationssystem.  

3.3.1	Informationssystem 

Nationalencycklopedin definierar ett informationssystem som “system som behandlar, 

dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information” vilket inte säger så 

mycket. Däremot är begreppet affärssystem, vilka CRM-system antas tillhöra, något 
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mer talade: “affärssystem, informationssystem, ett IT-system som stöder flera viktiga 

funktioner i en verksamhet, t.ex. i ett företag” (NE, 2016). Ett affärssystem, som ofta 

benämns Enterprise Resource Planning, har flera delar, och CRM-system kan vara en av 

dem. Nedan redogör vi för hur ett sådant system kan definieras, dess syften och 

funktionalitet.  

3.3.2	Försök	till	definitioner	

Foss, Stone och Ekinci (2008) påpekar just detta, och definierar begreppet så här “A 

CRM system is a technology-based business management tool for developing and 

leveraging customer knowledge to nurture, maintain, and strengthen profitable 

relationships with customers”.  

 

Systemleverantören Aptean definierar det som “a set of software applications that help 

an organization determine the needs and preferences of their customers by managing, 

organizing, tracking and storing all customer interactions.” (aptean.com, 2016) och 

Salesforce, en annan systemleverantör säger att “At its simplest, a CRM system allows 

businesses to manage business relationships and the data and information associated 

with them” (salesforce.com, 2013). Vi anser att det är intressant att få med 

leverantörsperspektivet här, eftersom systemleverantörerna är de som säljer in sina 

lösningar, och följaktligen då bör arbeta med definitioner som är någorlunda enkla att 

förstå.  Det handlar således, i stora drag, om ett system som samlar kundinformation, 

och kunna lagra, analysera och agera utifrån den.  

3.3.3	CRM-systemens	framväxt	 

CRM-system används för att samla kunddata, ibland kallat customer knowledge, som 

sedan kan användas på olika sätt. Innan CRM-begreppet myntades fanns andra, lite 

enklare lösningar som fungerade på liknande sätt. Efter de första datorerna börjat 

användas av företag, i början av 80-talet, kom något som kallades database marketing, 

vilket innebar att information om kunderna sparades ner och kunde användas för att 

skicka ut reklam baserat på olika kriterier hos konsumenter. Senare kom detta att 

utvecklas till contact management, vilket gav företagen större möjlighet till interaktion 

och kommunikation med individer. Under 1990-talet blev IT-lösningarna allt mer 

komplexa och ERP, enterprise resource planning började implementeras. Database 

marketing och contact management utvecklades ytterligare och kunde med teknikens 
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hjälp automatiseras, vilket kallas Sales Force Automation, SFA, som i början var en del 

av ERP-system. 1995 myntades begreppet CRM, och CRM-systemen har sedan dess 

vuxit i takt med den tekniska utvecklingen. ERP-industrin fick ett stort bakslag i 

samband med it-bubblan i början av 00-talet, men har sedan dess återhämtat sig. CRM 

har lanserats online, och sedan några år tillbaka levereras tjänsten i molnet och på 

mobila enheter, kallat mCRM (CRM Switch, 2013; Comparecamp.com, 2015; 

Oncontact.com, 2016).  

3.3.4	Funktionalitet	och	användning 

Dessa system är således till för att samla kundinformation. De kan användas på många 

olika sätt, och beroende på behov kan företag anpassa funktionerna som programvaran 

har (Foss, Stone, & Ekinci, 2008). Det finns olika programvaror, appar och system för 

olika företag, beroende på storlek och antal användare, resurser och 

användningsområde. Olika branscher kräver lösningar som är specialanpassade, och på 

det stora hela finns det alltså många olika möjligheter för de företag som vill skaffa ett 

CRM-system (Foss, Stone, & Ekinci, 2008).  
 

Det finns grupper av funktioner, till exempel distribution av information, 

marknadsföring och portfolio management, vilka har ett flertal underfunktioner. Andra 

exempel på funktioner som används inom just e-handelssammanhang är riktade 

erbjudanden i webbutiken, kundservice; till exempel chatt i realtid och mail, mailutskick 

och kundhantering enligt självservice-principen (Foss, Stone, & Ekinci, 2008; Feinberg 

& Kadam, 2002).      
 

Författarna Kim och Hawamdeh (2008) kategoriserar i sin forskning funktioner i bland 

annat grupperna ‘knowledge centric’ respektive ‘customer centric’, vilka är ytterligare 

perspektiv på hur funktionerna i ett CRM-system kan användas. Knowledge centric 

functions handlar om att fånga in information, sprida produktinformation och tips, samt 

att få användare att dela information sinsemellan genom diskussionsforum.  

 

Customer centric functions innefattar poäng-/bonussystem och lojalitetsprogram, riktade 

erbjudanden och gratis innehåll (engelska free content) (Kim & Hawamdeh, 2008).    

Lojalitetsprogram kanske är en av de mest kända CRM-åtgärderna, och är något som 

funnits med ganska länge. Breugelmans m.fl. (2015) delar upp lojalitetsprogram i fem 
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komponenter, baserat på befintlig litteratur, och dessa är krav för medlemskap, struktur 

på programmet, poängsystem, belöningssystem och kommunikation. Här används alltså 

kunddata för att få kunderna mer engagerade.  

Sammanfattningsvis finns det alltså många olika sätt att dela in och klassificera CRM-

system och de funktioner som är tillgängliga för dess användare.    
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4	Empiri 

I följande avsnitt kommer vi behandla de intervjuer som genomförts. Intervjupersonerna 

presenteras; experterna och anställda på fallföretag. Intervjuerna med experterna 

sammanfattas i sin helhet, och vi har försökt att återge samtalet så som det var. Vi 

kommer presentera intervjupersonerna och respektive företag, medan deras 

redogörelser kommer presenteras i nästa kapitel, analys.  

4.1	Intervjuer	med	experter 

Vi genomförde två intervjuer med experter inom två områden relaterade till studien. 

Dessa intervjuer genomfördes eftersom vi önskade inhämta mer information om lojalitet 

och CRM-system, och detta blev vad intervjuerna i huvudsak handlade om. Dessa är 

således mer av en slags referenspunkt, och kommer inte behandlas som övrig empiri. 

Nedan redogör vi för de samtal vi hade med Kerstin Elvegård, Axfood, och Andreas 

Bredenwall, Stretch Stockholm AB.   

4.1.1	Intervju	med	Kerstin	Elvegård 

Head of Customer Loyalty på Axfood, 2016-04-08 

Vi träffade Kerstin Elvegård på Axfoods kontor i Stockholm. Kerstin Elvegård är 

ansvarig för lojalitetsprogrammen på Axfood, och hon har innan arbetat som CRM-

konsult och som anställd på flera företag i olika branscher där hon har ägnat sig åt 

lojalitetsfrågor och CRM. Således anser vi att Kerstin Elvegård är en expert som har 

mycket erfarenhet inom sitt fält.   
 

Hon berättar att när hon började sin CRM-resa, 1993, så var det plastkort som skulle 

dras på bensinmackar som gällde. Sedan dess har möjligheterna mångdubblats på grund 

av dagens teknik, och utvecklingen går framåt väldigt snabbt, menar hon.  
 

Trots alla dessa möjligheter är det däremot svårt att få till ett CRM-projekt, anser hon. 

Många projekt stannar i en kundklubb och utvecklas inte, vilket kan observeras med ett 

tränat öga. Dels fattas en ordentlig förstudie, och många gånger finns inte heller 

tillräckligt med resurser för att utveckla sitt CRM, och samtidigt förhålla sig till ny 

teknik. Det är vanligt att man först köper in ett CRM-system, och sedan börjar fundera 
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på hur det ska användas, vilket är tvärt om mot vad man borde, säger Elvegård. Ofta 

glöms förstudien bort, eftersom man ofta har ett “produkttänk” i organisationen, och i 

vissa branscher sitter normerna hårt kring försäljning och kommunikation. Därför är det 

svårt att närma sig att vara kundorienterad. Hon drar sin egen bransch som exempel, där 

leverantörerna har haft och har än idag stort inflytande; de vill sälja det de har just nu, 

och detta är försvårande när man ska kunna svara på kundernas förväntningar.  
 

Det gäller också att ha rätt kompetens “bakom rattarna” för sitt system. Det är mängder 

data som ska analyseras, och att hitta rätt personer som kan driva det här är inte lätt. 

Detta är också en anledning till att det blir svårt att få ett CRM-projekt att ta fart. En 

viktig del är att skapa modeller för olika segment, kunna förutsäga beteenden och att 

agera i enlighet med det som man får ut. En annan viktig framgångsfaktor är att ständigt 

granska sitt CRM, göra uppföljningar och se till så att det fungerar. Det kan lätt bli fel, 

och för mycket, säger Elvegård. Ibland kan kunder känna sig förföljda, eller få 

missriktade erbjudanden, vilket är dyra misstag.  
 

Elvegård hävdar också att det är speciellt svårt med lojalitetsfrågor och CRM online. 

Inom fysisk retail innebär läget en automatisk källa till potentiella kunder, vilket är 

viktigt att konkurrera med. Online faller allt det fysiska bort, och att bedriva 

retailverksamhet online sätter mycket på spel. Man måste konkurrera med andra saker, 

och det bör tydligt framgå varför man ska handla på ett visst ställe. Man måste också 

vara framme tidigt i köpprocessen, på grund av all den information som finns att tillgå 

på nätet. Konsumenter läser på. Något som är på frammarsch här är marketing 

automation, vilket kort innebär att information om kunder analyseras automatiskt, för 

att kunna generera erbjudanden anpassade till enskilda kunders behov.    
 

Det finns definitivt mycket potential i CRM. Många gånger är det viktigt att bara hålla 

kontroll på sina kunder. Gör man inte det, så vet säkert konkurrenten mer. Många 

gånger stannar dock projekten av, och man går miste om den kraft som ett bra skött 

CRM kan ge ett företag.  
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4.1.2	Intervju	med	Andreas	Bredenwall 

Försäljningschef på Stretch Stockholm AB, 2016-04-08 

Vi träffade Andreas Bredenwall på Stretchs kontor i Stockholm. Andreas Bredenwall är 

försäljningschef och har lång erfarenhet av att sälja in CRM- och IT-projekt. Under 

intervjun fick vi även en demonstration av ett CRM-system och hur det är att arbeta i ett 

sådant.  
 

Andreas Bredenwall och Kerstin Elvegård har i stort sett samma uppfattning om hur det 

fungerar med CRM och CRM-system i näringslivet. CRM-trenden har varit 

inflytelserik, och många gånger vill marknadschef, IT-chef eller liknande person att 

företaget ska börja med CRM. Den allmänna bilden av CRM tycks vara att det kommer 

revolutionera marknadsföringen på ett enkelt sätt, genom att registrera och använda 

information om kunderna. Således är alltså förväntningarna på CRM-system höga. 

Däremot är inte alla organisationer redo, och ofta vet man vad man borde göra, men det 

blir fel på vägen. Många gånger hindrar gamla beslut och attityder implementeringen, 

och man hamnar i något slags mellanläge. Ofta underskattas resursbehovet för att 

lyckas, och inte sällan anses projekten bli dyra. En vanlig fallgrop är att köpa systemet 

först, och sedan börja jobba runt det, menar han.  
 

Numera finns det fler alternativ på marknaden, men Bredenwall anser att det fortfarande 

kan bli en kostnadsfråga, allra helst för små företag. Det handlar också om att ha rätt 

kompetens, vilket är svårt om man är några få anställda inom bolaget, och man kanske 

har många sysslor. För dessa företag finns det en poäng i att leta efter standardiserade 

lösningar, eftersom dessa kan vara mindre resurskrävande.  
 

Vidare tas också konsumenternas syn på CRM-aktiviteter upp. Dagens konsumenter blir 

allt mer resistenta mot massmarknadsföring, eftersom det blir väldigt mycket 

information, pop-ups och liknande annonser online. Därför kan det vara problematiskt 

att jobba allt för intensivt med CRM, eftersom konsumenter helt enkelt kan tröttna, 

vilket innebär motsatsen till det man vill uppnå menar Andreas Bredenwall.  

Social CRM - användningen av CRM-data i sociala medier har varit en trend de senaste 

åren, men detta försvåras av det faktum att konsumenter kan känna att deras privatliv 

invaderas av kommersiella meddelanden. Sociala medier är teoretiskt en bra plats att 

interagera med kunder på, men i praktiken fungerar det inte som man tänkt sig.  
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Bredenwall menar att det ska finnas goda och användbara anledningar för konsumenter 

att lämna ut sin information på nätet - de bör kunna få något relevant tillbaka, och inte 

bli utsatta för “spam”. Sammanfattningsvis behöver man hitta en lagom nivå för sitt 

CRM.  
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4.2		Tabell	2.	Presentation	av	personer	på	fallföretag	

Företag Person & titel Omsättning 
Antal 
anställda 

Målgrupp CRM-lösning 

Consortio 

Fashion 

Group, 

Bubbleroom 

Kristin Gullberg, 

CRM Manager 

1 miljard kr 

(koncernen) 
400 

Bubbleroom: yngre 

tjej, som vill köpa 

festkläder 

Dedikerat CRM-

system 

Berg&Berg Mathias Berg, VD 6 miljoner kr 4 

Modeintresserade 

män, som 

uppskattar kvalitet 

Affärssystem, 

nyhetsbrev 

Frontmen 

Oscar Arrsjö, 

inköp, 

marknadsföring, 

modeexpert 

12 miljoner kr 5 
Modeintresserade 

män 

Affärssystem, 

nyhetsbrev och 

lojalitetsprogram 

Neckwear 
Johan Berggren, 

VD 
14 miljoner kr 6 

Modeintresserade 

män, som vill köpa 

accessoarer med 

kvalitet 

Affärssystem, 

nyhetsbrev och 

SMS-utskick 

Alfons Stores 

AB, Blue Co 

Sarah Franzén, 

Operations 

Manager BlueCo 

24 miljoner 

kr 
15 

Kvinnor 20-65 år 

med modeintresse 

Affärssystem, 

nyhetsbrev 

Paapi 

Johan 

Thornström, 

Operations 

Manager 

3,5 miljoner 

kr 
2 

Män 15-30 år, med 

intresse för unikt 

mode 

Affärssystem, 

nyhetsbrev 

Ted&Teresa 
Martin Lang, 

Web Manager 

3,5 miljoner 

kr 
3 

Män och kvinnor 

över 25 år med 

intresse för 

nordiska 

varumärken 

Affärssystem, 

nyhetsbrev 

 

Anonymt 

företag 
 2 miljoner kr 1 Kvinnor 25-55 år 

Affärssystem, 

nyhetsbrev 
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4.2.1	Kristin	Gullberg,	CRM	Manager,	CFG	AB 

Consortio Fashion Group (CFG) är en av de ledande grupperna inom distans- och e- 

handel i Norden, Baltikum, samt Centrala och Östra Europa. Koncernen består av 

följande butiker: Bubbleroom, Haléns, Cellbes och Discount24. 

Consortio Fashion Group har det senaste året jobbat med att implementera ett fullfjädrat 

CRM-system, med syftet att bli bättre på att anpassa sin kommunikation till varje kund 

och hens unika profil. 

4.2.2	Mathias	Berg,	VD,	Berg&Berg	AB	

Berg&Berg är ett e-handelsföretag som profilerar sig med kläder av hög kvalitét, i både 

material och hantverk. Företaget beskriver sig som ett longtail-projekt, och säljer till 

kunder i 50 länder, med tyngdpunkt i Norden. Företaget har i dagsläget en e-

handelsplattform som erbjuder viss CRM-funktionalitet, samt en lösning för att skicka 

anpassade nyhetsbrev. 

4.2.3	Oscar	Arrsjö,	inköp	&	marknadsföring,	Frontmen.com 

E-butiken Frontmen.com säljer märkeskläder till herrar och har ett stort fokus på mode 

och stil. Företaget använder sig av en e-handelsplattform och ett lojalitetsprogram. 

Företaget säljer framför allt till Sverige men har kunder i hela världen. 

4.2.4	Johan	Berggren,	VD,	Neckwear	AB 

Neckwear är en e-butik som specialiserar sig på accessoarer såsom slipsar, flugor, 

smycken, klockor och andra tillbehör, och har nyligen även börjat sälja skjortor. 

Neckwear är marknadsledare i Norden inom sin nisch. Företaget har en e-

handelsplattform med olika moduler som tillhandahåller en viss CRM-funktionalitet, 

samt en lösning för nyhetsbrev och SMS. 

4.2.5	Sarah	Franzén,	Operations	Manager,	Blue	Co 

Blue Co är en webbshop som är en del av bolaget Alfons Stores AB, och ägnar sig åt att 

sälja märkeskläder till modemedvetna kvinnor mellan 20 och 65 år. E-butiken startades 

för två och ett halvt år sedan och har sedan dess vuxit betydligt. I dagsläget använder sig 

Blue Co av en e-handelsplattform och ett nyhetsbrev för att jobba med CRM. 
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4.2.6	Johan	Thornström,	Operations	Manager,	Paapi 

Paapi är en webbshopp som inriktar sig på att sälja unikt mode till män mellan 15 och 

30 år. Företaget beskrivs som nischat, med mycket nyheter och exklusiva varumärken, 

och använder sig av nyhetsbrev samt sociala medier för att kommunicera med sin 

kundkrets. 

4.2.7	Martin	Lang,	Web	Manager,	Ted&Teresa	 

Ted&Teresa är en webbshop som säljer märkeskläder till damer och herrar över 25. 

Sortimentet kan beskrivas som baskläder med god kvalité från i huvudsak nordiska 

varumärken. Moderföretaget har ägnat sig åt konfektion i 100 år, men Ted&Teresa 

öppnade hösten 2014.  

4.2.8	Anonymt	företag,	intervju.	 

Företaget är en webbshop där damkläder säljs. Målgruppen är kvinnor 25-55 år. 

Personen hade intresse av att delta, men ville gärna vara anonym.  
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5	Analys 

I det här kapitlet kommer vi presentera och analysera data som insamlats under 

intervjuer med fallföretagen. Del ett av analysen är uppbyggd runt de teman som träder 

fram i det empiriska materialet. Därefter kommer vi i del två göra en analys av 

fallföretagen utifrån experternas tips och råd för att lyckas med ett CRM-projekt. 

5.1.	Tematisk	analys	 

Först kommer kontexten, den nödvändiga bakgrundsinformationen tas upp, för att 

lägga en grund för diskussionen om lojalitet, CRM-lösningar och CRM-lösningarnas 

upplevda påverkan på lojalitet.  

5.1.1	Kontext	 

Marknad och konkurrens  

Samtliga intervjupersoner vittnar om en svår situation på marknaden idag. 

Klädbranschen i sin helhet har präglats av låg tillväxt de senaste åren, men e-handeln 

går något bättre än den fysiska handeln. Den låga tillväxten i kombination med den 

höga konkurrensen gör det svårt för företagarna i den här branschen, vilket bekräftas av 

en rapport, Apparel Retail in Sweden, gjord av MarketLine (2015) 

 

“Det är ju en stor konkurrens att hålla på att driva nätbutiker, med nya 

butiker som poppar upp. Bland den tuffaste branscherna att vara i just nu 

skulle jag vilja säga” Johan Thornström, Paapi 
 

Intervjupersonerna hävdar att det är lätt att ge sig in i e-handeln, då det är enkelt att 

starta nytt företag på grund av låga inträdesbarriärer inom just e-handel. Detta innebär 

att det är fler aktörer som slåss om samma kunder och marknadsandelarna, vilket är 

märkbart enligt ett flertal av respondenterna. Bricks to clicks-trenden är påtaglig menar 

flera respondenter, och i korthet innebär det att fysiska butiker även startar en e-

handelskanal vid sidan om sin vanliga business.  

 

Vidare vittnar många intervjupersoner om att varorna som säljs är likartade, vilket 

innebär att det främst går att konkurrera med pris genom olika reor och rabatter, och 
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detta har lett till en dalande lönsamhet. Samtliga fallföretag befinner sig i samma 

prisspann.  
 

“Men sen är det ju tufft, det, du får ju bita hop bara lite, när alla 

konkurrenter startar med sin mid season sale och vi har fortfarande fullpris, 

för man har ju ändå ganska så lika varor” -Sarah Franzén, BlueCo  
 

Denna empiriska datan kan också styrkas mot rapporten Apparel Retail in Sweden 

(MarketLine 2015), vars branschanalys (baserade på Porters femkraftsmodell) hävdar 

att konkurrensen och de låga inträdesbarriärerna gör att lönsamheten pressas ner.    
 

”Rabatträsket” 

Det mest använda, och mest fruktade konkurrensmedlet som används idag är rabatter, 

reor och liknande, hävdar respondenterna i undersökningen. Som nämnt ovan är 

konkurrensen hög, och varorna är i hög grad lika varandra, och detta har lett till att pris 

har blivit en av de mest avgörande faktorerna som påverkar kundernas benägenhet att 

köpa.    
 

Kunderna har lärt sig att det ofta kommer rabatter, eftersom att marknadsföra sig med 

rabatter eller reor har blivit så populärt. Detta har också en negativ påverkan, då den 

som inte anpassar sig till detta har svårt att konkurrera. Å andra sidan blir effekterna av 

att använda sig av mycket rabatter att företagen hamnar i en negativ spiral, där företag 

tappar lönsamhet men tvingas fortsätta mer rabatter, eftersom kunden förväntar sig det. 

Detta kallas erbjudande-träsket eller rabatträsket. 
 

Personerna som intervjuades i samband med undersökningen var alla medvetna om det 

här, och hävdade att detta är en stor utmaning för dem. Merparten försöker skydda sig 

mot det här genom att lära sina kunder att det exempelvis bara finns två stora reor per 

år, och att företagen aldrig använder sig av löpande rabatter. Genom att vara konsekvent 

med detta hoppas företagen undvika problemet. Kunderna lär sig hur det är, det vill säga 

att de inte kör med löpande rabatter och reor. En kundgrupp, den mest ”rabatthungriga” 

sållas då bort.  
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“Vi är fullt medvetna om problematiken och försöker att hålla oss borta ifrån 

det[...]vi försöker ändå hålla oss till ordinariepriser och inga reor och 

kontinuerliga rabatter” -Johan Berggren, Neckwear  
 

En annan aspekt på prisreduktioner är hur leverantörerna uppfattar detta. Leverantörerna 

vill undvika dumpning av de varumärkena som de säljer. Prisreduktionerna och reorna 

leder till ett minskat varumärkesvärde, vilket är negativt både för butiken och för 

leverantören, och detta är ännu en anledning till att undvika reor och rabatter menar 

intervjupersonerna. Rea är till för produkter som inte kan säljas på ordinariepris, och det 

är detta som är problematiken med varumärkena.    
 

Skillnader mellan fysisk butik och e-butik 

Ett flertal av respondenterna nämner de svårigheter som finns med att bedriva e-handel, 

och framför allt e-handel med kläder jämfört med att driva en fysisk klädbutik. Det är 

svårt att ge den servicenivå motsvarande den i fysisk butik menar de, då mycket av den 

personliga interaktionen sker verbalt. I en fysisk butik kan personalen påverka kunden, 

ha en dialog och kunna övertyga, vilket inte är möjligt online.  
 

“Om det kommer in en kund i butik så kan man prata med dem på ett annat 

sätt” -Martin Lang, Ted&Teresa  
 

Det är också en skillnad mellan de kompetenser som behövs för att bedriva fysisk butik 

och e-butik. Ett av fallföretagen, Consortio Fashion Group, startade som ett 

postorderbolag, och har haft en lite enklare övergång till e-handel just på grund av de 

kompetenser som utvecklats under postorderbolagets livstid. För att jobba med e-handel 

krävs effektiv logistik, fungerande lagerhantering och service på distans, vilket är 

kompetenser som tar tid att jobba upp, och något som fysiska butiker inte behöver ha i 

samma utsträckning.    
 

Utmaningar  

Det finns ett flertal utmaningar för de företag som undersökts i studien. Konkurrensen är 

en av de största, då den pressar ner lönsamheten i branschen. Ett annat problem blir då 

att förhålla sig till tillväxt och likviditet, där många av intervjupersonerna menar att 

större inte alltid är bättre. Att växa som företag driver på kostnaderna ytterligare, och 
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med pressade marginaler blir det svårt att få företagen att gå runt. Sju av åtta företag 

som undersökts är småföretag, vilka startats inom ett spann av sex år, och har sedan 

dess vuxit organiskt, med omsättningen som största indikatorn på tillväxt. Att växa 

genom att anställa fler eller investera mer har inte varit ekonomiskt sunt. Således är 

tillväxten, eller valet att inte växa, något företagen i branschen måste förhålla sig till.  
 

Köpmönster 

En stor utmaning för e-handelsföretagen är konsumenterna och deras beteende. Dagens 

konsument som handlar på nätet är ofta yngre och med god teknikvana. Kunderna 

behärskar de olika verktyg som finns tillgängliga och är målmedvetna. De flesta av 

företagen har en yngre målgrupp, som ofta har denna typ av konsumtionsmönster.   
 

“Man hoppar runt hejvilt, söker och jämför” -Kristin Gullberg, CFG 

 

Ett flertal av respondenterna har identifierat två typer av kunder, baserat på det beteende 

som de observerat. 

“Behovskunden” är en kund som vet vad hen vill ha, och jobbar ofta utifrån en speciell 

köpprocess. Det börjar med en sökning på Google, där en vara identifieras, sedan söks 

varan upp via en prisjämförelsesajt, och den billigaste återförsäljaren kan identifieras. 

Dessutom gör ofta den här typen av kunder mycket research, och kan lätt ta reda på hur 

lång tid frakten beräknas ta, om man som kund behöver registrera sig och andra faktorer 

som kan påverka köpet.    
 

“Det är många kunder som bara handlar, eh, en gång, de är ute efter en 

produkt, och de hittar den produkten, med hjälp utav google eller 

prisjämförelsesajter, och sen så köper de den produkten och kanske inte bryr 

sig sådär jättemycket om var de handlar nånstans, och sen nästa gång så ska 

köpa en annan produkt och då går de till väga på samma sätt, då kanske det 

är nån annan som har den produkten till ett lågt pris”. -Oscar Arrsjö, 

Frontmen 

 

Den här kunden köper där det är billigast och smidigast för stunden. Respondenterna 

menar att den här kunden förmodligen inte kommer bli en lojal kund. Den här kunden är 

vanligt förekommande, hävdar respondenterna.  
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“Detta kallas för behovskunden. De tenderar kanske inte riktigt att komma 

tillbaks” Johan Berggren, Neckwear 

 

Den andra typen av kund som identifierats är “kärnkunden” eller “premiumkunden”. 

Denna kund är en kund som är mer lojal, i den bemärkelsen att hen återvänder till 

samma butik och impulsköper. Den här kunden är ofta intresserad av just det unika 

utbudet som säljs i e-butiken, och kan köpa både det ena och det andra. Den här kunden 

anser respondenterna vara eller har potential att bli en lojal kund. Denna typ av kund är 

mer ovanlig.  
 

Kopplat till de olika typerna av kunder och hur de väljer ut var de vill handla kommer 

det också fram att förväntningarna hos kunder i dagsläget har blivit väldigt höga. Pris 

har blivit det främsta konkurrensmedlet, men ovanpå det ska det helst vara fri frakt och 

fri retur, det ska gå smidigt att genomföra en beställning, och det ska vara möjligt att 

betala på flera olika sätt. Respondenterna menar att det ofta är dyrt med till exempel fri 

frakt och fri retur, men att det närmast blivit något som konsumenterna kräver idag.  

Att det är smidigt är väldigt viktigt menar intervjupersonerna, som hävdar att en 

krånglig process kan stoppa ett köp. Detta resonemang liknar det Liu (2007) tar upp, 

vilket också pekar på att bland annat krångliga webbsidor skapar otrygghet, vilket är 

negativt för lojalitet. Om något är krångligt och tidskrävande skapar det otrygghet hos 

kunderna, vilket anses skada lojaliteten. Detta synsätt tas upp av Srinivasan, Anderson 

och Ponnavolu (2002), som menar att webbsidor och liknande ska vara enkla att 

använda. Författarna kallar detta contact interactivity och menar att 

användarvänligheten påverkar e-lojalitet.  
 

Något som blivit allt vanligare är utnyttjandet av fri frakt och fri retur. Några av 

intervjupersonerna har observerat att många drar nytta av fri retur och beställer hem 

många plagg, som provas, och som sedan skickas tillbaka.  
 

En annan observation som en del intervjupersoner gjort, och som delas av de experter 

som intervjuats, är att kunderna blir allt mer resistenta mot massmarknadsföring. Det 

kommer massor med nyhetsbrev varje dag, och kunderna öppnar dem inte längre menar 

respondenterna. Mycket av det som skickas ut är inte relevant för kunden, och företagen 

kan uppfattas som tjatiga istället, vilken är en risk menar några av intervjupersonerna.  
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Sammanfattningsvis är kunden 2016 mycket krävande, är duktig på att använda olika 

verktyg på Internet för att hitta rätt erbjudande, och accepterar inte 

massmarknadsföring.   

5.1.2	Lojalitet	 

Begreppet lojalitet har undersökts och haft en central roll i samband med intervjuerna.  

Flera av intervjupersonerna menar att lojalitet blir allt svårare, med tanke på hur 

konsumenterna beter sig och utvecklingen som skett de senaste åren. Beteende som 

“behovskunden” visar är särskilt problematiskt, men å andra sidan vet respondenterna 

om att vissa kunder gör på det sättet. De förhåller sig till detta och har därför två 

grupper av kunder i åtanke: de som handlar enstaka gånger och de som kommer 

tillbaka.  
 

“Ordet lojal börjar nästan spela ut sin roll, eh, så att, den typen av 

generation, de är väldigt sällan lojala” Kristin Gullberg, CFG, om den yngre 

generationen med god tenknikvana. 
 

Hur mäts lojalitet?  

Forskningen visar att det är problematiskt att mäta lojalitet, då lojalitet och individers 

beteende påverkas av både individens inneboende erfarenheter och den externa miljön, 

vilket förklaras i ett ramverk utvecklat av Dick och Basu (1994).  En av 

intervjupersoner påpekar att det är viktigt att ta reda på och bevaka hur lojaliteten 

uttrycker sig hos kunderna.  
 

Bland intervjupersonerna har ett flertal definitioner av lojalitet identifierats. Dessa kan 

delas in i två grupper: företag som använder sig av en numerisk definition, det vill säga 

en siffra, och de som har en allmän och mer förklarande definition. Jämfört med Dick 

och Basus (1994) ramverk är fallföretagens sätt att mäta lojalitet betydligt med praktiskt 

inriktade, och vi anser att företagen förmodligen inte har resurser för att utveckla till 

exempel de typer av index som Dick och Basu (1994) nämner som sätt att mäta lojalitet 

på. Det som är viktigt anser vi är att företagen kan använda sina definitioner för att sätta 

mål.   
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De som definierar lojalitet med hjälp av en siffra menar att en kund kan klassas som 

lojal efter ett visst antal köp. Företagen har kommit fram till denna siffra genom att 

analysera kostnaden för att få en kund att köpa för första gången, alltså få en konsument 

“över tröskeln”, i relation till det genomsnittliga ordervärdet och kom då fram till att 

kunden behöver handla flera gånger för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Denna 

kostnad är förhållandevis hög, då många kunder som köper har lockats in via annonser 

på olika webbplatser, vilket är ett kostsamt sätt att marknadsföra sig på.  
 

“Det svåra är att få kunden att göra sitt första köp, är den verkliga kampen” -

Mathias Berg, Berg&Berg 

 

Denna kund som lockats in och kommit över första tröskeln uppfattas lättare att påverka 

menar de intervjupersoner vars företag jobbar enligt den här modellen. Det blir billigare 

att påverka en registrerad kund än att locka in en ny. När kunden väl har handlat sina X 

antal gånger anses kunden då ha betalat tillbaka den investering som lades på att ‘fånga 

in’ kunden. Denna typ av definition anser vi är lätt att förstå, och kan användas för att 

sätta mål.  
 

Den andra gruppen, som har allmänna definitioner är ganska lika gällande 

formuleringarna. “En återkommande kund”, en kund som tar del av kommunikationen, 

en som har företaget som “top of mind”, en kund som blir som en ambassadör för 

företaget, är några exempel. Dessa definitioner är betydligt mer godtyckliga än att räkna 

antalet köp, och följden av att använda sig av dessa definitioner är att det kan bli svårare 

för fallföretagen att styra kommunikation och försäljning mot olika mål.   
 

Vikten av att ha lojala kunder 

Samtliga intervjupersoner på fallföretagen anser det vara väldigt viktigt att ha lojala 

kunder, hur dessa än definieras. De kunder som kommer tillbaka har gjort ett medvetet 

val, och har också valt att ta emot kommunikation såsom e-post och kommunikation via 

sociala medier. Att få dessa kunder att fortsätta handla är det mest lönsamma, och att få 

dessa kunder att köpa är betydligt billigare än att locka en ny till ett första köp, vilket 

stämmer överens med Reichheld & Teal (1996). Flertalet av företagen använder sig av 

annonser på Internet, vilka är kostsamma, och skillnaden mellan att få en kund att köpa 
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via en annons och via nyhetsbrev är stor. En annons på en webbsida blir det som 

“fångar in” kunden, medan nyhetsbrevet det som underhåller kundbasen.  
 

“Det är alldeles för dyrt idag, anskaffningskostnaden, utav kund är för dyr 

idag,[...]  man måste vårda de kunder du köper in” Oscar Arrsjö, Frontmen 

 

Flera intervjupersoner nämner att de försöker inrikta sig på premiumkunden, just för att 

denna kund har en större benägenhet att handla, och det då blir billigare att påverka den. 

Denna typ av strategi drar nytta av Reicheld & Teals (1996) tankesätt, och liknar 

Burnetts (2001) CRM-strategi, vilken innebär att CRM ska vara till för att underhålla 

nyckelkunderna. Med tanke på dagens konsumentbeteende anser vi att den här strategin 

förmodligen är viktig. Endast ett företag använder idag lojalitetsprogram, och flera av 

fallföretagen menar att de valt bort detta på grund av de kostnader som ett sådant för 

med sig. Verhoef (2003) menar att lojalitetsprogram med ekonomisk kompensation är 

effektiva; det vill säga att kunderna exempelvis kan samla poäng som sedan kan 

användas som pengar. Vi anser att ett sådant skulle kunna ha en ytterligare inverkan på 

premiumkunden och kan ses om en utveckling av den strategin som en del av 

fallföretagen använder sig av idag.  

5.1.3	CRM-lösningar	och	-system 

En annan stor del av undersökningen var just att ta reda på vilka former av CRM-system 

och CRM-lösningar som användes, hur företagen använde dem i sin verksamhet och i 

allmänhet vilka förväntningar, samt för- och nackdelar dessa lösningar förde med sig.  
 

Det står klart att företagen som undersökts använder sig av olika typer av CRM-

lösningar. Sju av åtta företag använder sig av en e-handelsplattform, kallad 

affärssystem, som kopplas till olika tjänster, som nyhetsbrev och SMS-utskick, vilka 

används löpande för att underhålla kundbasen. Plattformarna erbjuder funktioner för att 

spara information och för att kunna exportera kunddata såsom historik. Ett av företagen 

använder sig av ett lojalitetsprogram, där kunder kan samla poäng. Syftet med detta är 

att belöna kunderna genom bonus baserat på poängen som sparats, och detta är ett sätt 

att få kunder att stanna kvar, och är ett vanligt sätt att arbeta med sin kundbas, vilket 

också anses effektivt (Verhoef, 2003).  



 57 

Vi anser att dessa system och sättet de används på passar bäst in på perspektivet 

operativt CRM, just eftersom det är löpande arbete som är CRM-lösningarnas fokus i 

dagsläget (Raman, Wittman & Rauseo, 2006).  
 

Endast ett av företagen använder sig av ett system där allt är integrerat och 

kommunikation sköts genom automatisering, där data bearbetas och systemet genererar 

automatiska personifierade utskick. Detta system har även de egenskaper som tillskrivs 

analytiskt CRM (Raman, Wittman & Rauseo, 2006). Detta system är betydligt mer 

avancerat än de andra systemen, och är designat för att klara av flera kanaler samtidigt. 

Respondenten på företaget, Kristin Gullberg, har jobbat med CRM sedan hon tog 

examen för elva år sedan, och menar att det skett en stor förändring sedan hon först 

började jobba med den här typen av system och lösningar. Att utveckla sådana system 

har tagit lång tid och det är först nu det är tekniskt möjligt att arbeta på det här sättet. 
 

“När man väl kommer ut på arbetsplatsen eller diskuterade med andra bolag 

så fanns ju inte riktigt systemstödet, för allt man har velat göra har man ju 

gjort ad hoc, eller manuellt, eller med handpåläggning i princip, i varje fas” -

Kristin Gullberg, CFG  
 

Framtida investeringar 

En trend bland intervjupersonerna är att de håller på att undersöka möjligheterna att 

utveckla och investera i mer avancerade system. Respondenterna är väl medvetna om de 

möjligheter som finns. De hävdar dock att det i slutet är en kostnadsfråga, och att det är 

viktigt att få kundbasen att växa till ett visst minimum innan det lönar sig att investera i 

något större och mer avancerat system. I dagsläget skulle det helt enkelt inte löna sig att 

göra så stora investeringar för många av företagen, men ambitionen finns.   
 

För- och nackdelar  

Lösningarnas fördelar är många, menar intervjupersonerna. De främsta fördelarna med 

ett CRM-system anses vara att företagen kan bli mer relevanta, och arbeta mer effektivt.  

Genom att spara data om kunderna, historik och beteende, kan företagen anpassa 

erbjudanden och service till varje kund. Relevansen, som det kallas, har varit ett tydligt 

argument för CRM-system hos samtliga respondenter, då de uppfattar att kunderna är 

trötta på massmarknadsföring, och vill ha något som passar just dem. Att anpassa sig 
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efter kunderna är viktigt för lojalitet online, menar Srinivasan, Anderson och Ponnavolu 

(2002), och vi tolkar företagens vision on anpassning som författarnas koncept 

customization. Att bli relevant blir man genom att förstå kunden och anpassa sig efter 

hen. Detta tankesätt passar delvis också in på faktorn cultivation, som tas upp av 

Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002). De menar att jobba proaktivt med 

erbjudanden som anpassats efter kunderna påverkar lojaliteten. Således har 

fallföretagens önskan om relevans förankring i forskningen genom customization och 

cultivation (ibid).  

   

Vi tolkar denna önskade utveckling som att företagen har för avseende att göra sin CRM 

mer analytisk, med hjälp av mer avancerade lösningar (Raman, Wittman & Rauseo, 

2006). I dagsläget används det framför allt på ett mer operativt sätt, och de analytiska 

elementen skulle kunna stärka den (ibid). 
 

“Just att vi kan segmentera på olika variabler, hur länge sedan var det sen 

deras senaste köp, hur stor ordern, datum på ordern. Är det en man eller 

kvinna och sedan kombinera och få denna information och dela in i grupper 

och rikta tydligt och korrekt erbjudande” -Johan Berggren, Neckwear 

 

En del respondenter skulle vilja se att systemet bearbetar data automatiskt, medan andra 

önskar kunna segmentera manuellt och på så sätt kunna anpassa kommunikation per 

segment. Att använda ett system som segmenterar och kategoriserar gör det också 

enklare att identifiera vilka kunder som är mest lönsamma och vilka som är mindre 

lönsamma, vilket också anses vara viktigt enligt en del av intervjupersonerna. Det här 

synsättet tas upp av Thomas & Sullivan (2005), som menar att en effektiv segmentering 

kan vara mycket viktig för att göra sin marknadsföring kostnadseffektiv.  
 

Att använda sig av lösningar där information bearbetas automatiskt skulle vara enormt 

tidsbesparande menar intervjupersonerna. Mycket jobb har historiskt sett gjorts 

manuellt, vilket tar tid och resurser. En av intervjupersonerna menar att om man har 

ordning och reda på all information om kunden och hens historik, finns möjlighet att ge 

god och snabb service, vilket är viktigt. Bohling m.fl. (2006), Plakoyannaki och Tzokas 

(2002) och Srivastava m.fl. (1999) menar att CRM ska knyta samman olika delar av 

företaget, vilket vi anser att företagens önskan om att använda sin CRM-lösning för att 
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förbättra kundservicen är ett exempel på. En annan aspekt som rör tidsbesparing är att 

det vore bra att kunna skicka automatiska e-postmeddelanden till kunder, för att aktivera 

dem, hävdar en av respondenterna.  
 

De nackdelar som intervjupersonerna anser finnas är höga kostnader, problem vid 

implementering och att hantera förändring inom organisationen. 

IT-system brukar generellt vara kostsamma, både i uppstart och i drift. Många av 

företagen tror att de inte skulle klara av en så stor investering som de mer avancerade 

lösningarna idag kräver. Det skulle bli ett stort hopp mellan det de har idag och de mer 

avancerade alternativen menar intervjupersonerna.  
 

“Jag ser väl främst på det här med uppstartskostnad för att kunna sen se hur 

mycket detta möjligtvis kan generera”- Martin Lang, Ted&Teresa 

 

Det kan bli krångligt att implementera sådana system. En del av respondenterna har 

personliga erfarenheter från tidigare projekt, och anser att den här typen av projekt tar 

upp mycket resurser och har stor sannolikhet att bli krångliga, vilket bekräftas av Bingi, 

Sharma och Godla (2006). 

Dessutom kräver inte implementeringar bara resurser, utan även förändring menar en 

del av intervjupersonerna. Att få med alla på ett företag, oavsett storlek, kan vara 

mycket svårt. Organisatoriska förändringar i samband med implementering av IT-

system är vanligt förekommande enligt Raman, Wittmann och Rauseo (2006) och 

Bingi, Sharma och Godla (2006), som menar att det är vanligt att företag måste anpassa 

sitt arbetssätt och processer till den standard som IT-lösningen har, och detta är en stor 

fallgrop menar forskarna.   
 

Förväntningar 

De företag som vill röra sig mot mer avancerade lösningar har identifierat vad som 

fungerar bra och mindre bra med lösningarna de har i dagsläget. De förväntningar som 

finns är framför allt att systemet ska kunna göra att företagen blir mer relevanta för sina 

kunder. Företagen ska kunna jobba smartare med den kundbas som finns, och se till att 

anpassa, personifiera och ge god service. Intervjupersonerna har tryckt på vikten av att 

ta till vara den befintliga kundbasen, just för att undvika kostnaderna som uppstår när 

nya kunder värvas.  
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De andra förväntningarna rör resurserna; det får inte vara för dyrt eller krångligt. De 

förväntar sig även att företagen kommer spara på resurserna genom ökad effektivitet. 

Just resursfrågan är viktig menar intervjupersonerna, just för att de arbetar på små 

företag. Det är få anställda, och blir ett sådant projekt lyckat kan de spara mycket tid 

som kan läggas på viktigare saker. Går det å andra sidan dåligt innebär det att de kanske 

får lägga alldeles för mycket tid och pengar på att rätta till det. Och pengarna måste 

hushållas med, menar de.   

5.1.4	Customer	Relationship	Managements	roll	i	företaget	och	dess	
påverkan	och	koppling	till	lojalitet 

Personerna som intervjuats upplever att de åtgärder de gör i dagsläget har någon form 

av påverkan på kunderna. Ett exempel är nyhetsbrev, som aktiverar kundbasen och 

lockar till köp. Detta har flera av företagen uppmärksammat då trafiken till webbsidan 

och försäljningen ökat i samband med utskick av nyhetsbrev. Den upplevda påverkan är 

olika stark, och CRM-lösningarna anses påverka kunderna och lojalitet av olika 

anledningar.  
 

“Absolut, det vi använder utav idag det märker vi ju absolut ger en ökning” 

Sarah Franzén, Blue Co 

 

Detta sätt att arbeta är ett mycket lönsamt medel, då nyhetsbrev är billigt. De tolkar 

detta som något form av lojalitet då det är befintliga kunder, som visar intresse genom 

att öppna, läsa och reagera på nyhetsbrevet. Detta benämns som bra konvertering på 

mejlen.  

 

Tabell 3 sammanfattar intervjupersonernas upplevelser av CRM-lösningarnas påverkan 

på lojalitet. 

Företag CRM-lösning Upplevd påverkan 

Consortio Fashion Group  Dedikerat CRM-system Ja, på grund av ökad relevans 

för kunderna. 

Berg&Berg Affärssystem, nyhetsbrev Ja, på grund av möjligheterna 

att jobba smartare med 

befintliga kundbasen. 
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Frontmen Affärssystem, nyhetsbrev, 

lojalitetsprogram 

Ja, på grund av möjligheterna 

till anpassning. 

Neckwear Affärssystem, nyhetsbrev, 
SMS 

Ja, på grund av möjligheterna 

till segmentering och 

anpassning, samt lock-in 

genom lojalitetsprogram. 

Blue Co Affärssystem, nyhetsbrev Ja, det som används idag 

påverkar, och mer avancerade 

lösningar skulle kunna ha en 

ännu större påverkan. 

Paapi Affärssystem, nyhetsbrev Ja, märks genom aktivitet. 

Företag X Affärssystem, nyhetsbrev Kanske, all kommunikation 

bidrar, men en mer avancerad 

lösning skulle ha större effekt.  

Ted&Teresa Affärssystem, nyhetsbrev Kanske, förhoppningen är att 

det påverkar. 

 

Med framtiden i åtanke, och potentiella kommande investeringar anser företagen att de 

skulle kunna få det här att gå ett par steg längre. Med mer avancerade lösningar tror 

intervjupersonerna att kommunikationens relevans skulle kunna öka på grund av 

möjligheter till ökad segmentering och anpassning efter kundprofil. Systemen ger också 

ökade möjligheter till effektivisering, vilket är en välkommen bieffekt.   
 

“Man skulle kunna personifiera mailutskicken i större utsträckning, baserat 

på köpbeteende, det tror jag skulle ha en fin effekt” Oscar Arrsjö, Frontmen  
 

5.1.5	Andra	konkurrensmedel	 

Intervjupersonerna upplever att lösningarna/systemen i viss mån påverkar och hyser 

tilltro till att mer avancerade lösningar kan komma att påverka lojaliteten mer. Däremot 

anser många av intervjupersonerna att det är mycket som ska sitta på plats för att ett 

CRM-system ska vara effektivt.  
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Utbudet är jätteviktigt för kundernas lojalitet enligt intervjupersonerna. Utbudet är det 

man konkurrerar med i första hand, det är på grund av utbudet kunderna kommer från 

första början, och om inte det passar in på kundernas förväntningar förlorar företagen 

lätt kunder.  Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) hävdar att utbudet är viktigt, 

kallat choice, och menar att e-butiker ofta har ett övertag eftersom de kan låta kunderna 

välja mer inom en speciell kategori eller nisch. Vi anser att fallföretagen uppfyller det 

här, men i olika grad. Vissa av dem är mer nischade, och då väger utbudet väldigt tungt, 

ett rikt utbud genom en specifik kategori är avgörande menar några av personerna på 

fallföretagen, och anser att detta är viktigt för lojaliteten (Srinivasan, Anderson & 

Ponnavolu, 2002). 
 

Köpupplevelsen måste vara bra, trevlig och smidig. Att ha en krånglig webbsida eller att 

inte erbjuda flera lösningar för frakt och betalningar är avskräckande för många kunder, 

även om utbudet är bra menar intervjupersonerna. Liu (2007) tar upp problemet med 

användarvänlighet och hur denna anses påverka lojalitet. Om något är krångligt skapar 

det osäkerhet, vilket enligt Liu leder till minskad lojalitet eftersom kunderna letar upp 

något annat. Vi anser att intervjupersonernas åsikter om köpupplevelsen stämmer 

överens med Liu (2007), och de är medvetna om vikten av smidighet och 

användarvänliga lösningar. 

   

Kundservice är jätteviktigt, eftersom det är den enda direkta dialogen mellan kund och 

anställda på företaget menar intervjupersonerna. Att vara trevlig och ge en personlig 

touch gör många kunder vänligt inställda menar intervjupersonerna. Detta stämmer 

överens med Macintosh & Lockshin (1997). De hävdar att relationen med 

butikspersonal är viktig för kundens attityd och sannolikheten för att en kund kommer 

tillbaka. Intervjupersonerna menar att den personliga kontakten är en av de största 

skillnaderna mellan fysisk butik och e-handel, och att kundservicen i e-handeln då 

måste fungera som den ska just för att det är den enda kontakten som liknar den i fysisk 

butik.  

 

Ett exempel på kundservice och den mänskliga faktorn är att ge en personlig touch, 

vilket är ett sätt att underhålla relationen med de kunder som uppvisar ett lojalt 

beteende, menar flera av respondenterna. Denna personliga touch kan läggas på genom 

kundservice som mail, rabatter eller leveranser. 
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“Det klart att det blir en liten “special treatment” till dessa kunder. Jag har 

till och med gjort egen leverans till dessa kunder”- Johan Thornström, Paapi  

 

Även Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) tar upp kundservice som en viktig 

faktor för lojalitet, kallad care, och syftar på vikten av att se till så att kunderna får den 

service som behövs. Vi anser personerna på fallföretagens betoning på vikten av god 

service ligger i linje med både Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) och 

Macintosh och Lockshin (1997), och att service och möjligheten till kontakt är viktigt. 

 

Som Macintosh & Lockshin säger är interaktionen viktig. Vi ser dock en potentiell 

fallgrop, och det är hur företagen förhåller sig till den här typen av särbehandling, som 

tas upp i form av CRM-paradoxen (Nguyen & Simkin, 2011). Forskarna hävdar att 

särbehandling av kunder kan leda till missnöje, men detta är inget som 

intervjupersonerna nämnt. Detta är omdebatterat inom forskningen, eftersom 

särbehandling, eller i alla fall olika behandling av kunder är grundbulten inom CRM. Vi 

tolkade inte denna personliga touch, som att till exempel ge extra bra villkor eller 

rabatter, som något som görs explicit, och därför anser vi att CRM-paradoxen inte har 

drabbat fallföretagen som jobbar på det här sättet.  
 

Något som blivit allt viktigare är hur varumärken uppfattas av kunderna. Ett par av 

företagen jobbar med sociala medier, framträdanden i media, och med samarbeten med 

till exempel bloggare. De menar att detta är viktigt eftersom produkterna och 

varumärkena får synas i vissa situationer och detta leder till att kunderna får en slags 

bild av företaget, och kan identifiera sig med detta, vilket skulle påverka lojaliteten. 

Peppers och Rogers (2011) tar upp varumärkesbyggande som en slags föregångare till 

CRM, som användes på den tiden det saknades tillräckligt avancerade lösningar för att 

kunna jobba med CRM på effektivt sätt. Trots att fallföretagen använder sig av CRM 

används också varumärket som något som ska påverka kunderna. Vi anser därför att 

varumärken fortfarande anses vara en viktig konkurrensfördel, och att företagen i sitt 

agerande delvis går emot Peppers & Rogers (2011). De menar att varumärkesbyggande 

var kostsamt för företagen, men intervjupersonerna menar att användningen och sociala 

medier är relativt billigt, och därför är denna form av arbete med varumärket en bra och 

enkel metod för företagen. Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) hävdar att 



 64 

character, uppfattningen av ett företags varumärke, är viktigt för och påverkar lojalitet. 

Detta skulle kunna förklara fallföretagens arbete med sina varumärken, och att detta är 

viktigt, vilket delvis säger emot Peppers och Rogers (2011).  

 

Just sociala medier, som några intervjupersoner använder, har blivit en ny arena för 

företag, vilket också lett till konceptet Social CRM (Choudhury & Harrigan, 2014). 

Intervjupersonerna menar att det som sociala medier används mest till är att visa 

produkter och nyheter, och mindre dialog. Således anser vi att sociala medier är en form 

av varumärkesbyggande, eftersom arbetet i dagsläget inte är så inriktat på interaktion. 

Däremot är målet i många fall interaktion och inte bara ”visa produkter” och detta skulle 

kunna ses som en strävan mot Social CRM (Choudhury & Harrigan, 2014).   
 

Intervjupersonerna anser att CRM och CRM-lösningar skulle kunna ha en positiv effekt 

på dessa konkurrensmedel, vilket stämmer överens med Bohling m.fl. (2006), 

Plakoyannaki och Tzokas (2002) och Srivastava m.fl. (1999). Att låta CRM-lösningen 

lyfta övriga aktiviteter och konkurrensmedel genom att låta CRM-lösningen bli 

tvärfunktionell är viktigt menar dessa forskare, och vi tolkar intervjupersonernas åsikter 

som att de insett detta. Genom att ha kunddata tillgänglig kan man förbättra service och 

anpassa utbud menar intervjupersonerna. Vi anser dock att företagens CRM-lösningar 

och intervjupersonernas förväntningar framför allt rör kommunikation, och att det finns 

mer utrymme att utnyttja sin CRM-lösning för andra aktiviteter.     

5.1.6	Sammanfattning 

Intervjupersonerna vittar om att det är svårt att befinna sig och driva e-handelsföretag i 

klädbranschen. Inträdesbarriärerna är låga för e-handeln och den låga tillväxten inom 

klädbranschen har lett till en ökad konkurrens. De låga inträdesbarriärerna för e-handeln 

har bidragit till att klädbranschen som helhet blivit tuffare på grund av att antalet aktörer 

ökar. Dessutom är kundernas beteende idag svårt att hantera. De kräver mycket, och är 

experter på att hitta det de söker till lägsta kostnad och på det smidigaste sättet.  

Ett av de mest använda konkurrensmedlen har blivit pris, vilket syns genom de stora 

mängder reor och rabatter som florerar på internet just nu. Rabatträsket, som en del av 

intervjupersonerna kallat det, leder till minskad lönsamhet i branschen.  
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Kundernas beteende har blivit mindre lojalt, som en följd av Internet och de verktyg 

som kunderna kan använda sig av, menar intervjupersonerna. En del går så långt att de 

hävdar att begreppet lojalitet börjar bli mindre relevant för de yngre generationerna av 

konsumenter. Samtidigt anser samtliga respondenter att lojala, eller till exempel 

återkommande kunder är viktigt då det är lättare att påverka de kunder som redan 

genomfört ett första köp. Lojalitet definieras på en mängd olika sätt, genom att sätta 

siffror på antal köp, till definitioner såsom att en kund som läser nyhetsbrev och 

återkommer är lojal.  
 

Fallföretagen använder sig av olika former av CRM-lösningar, från lite mer enkla 

baserade på plattformar för e-handel i kombination med olika tilläggstjänster, till de 

som använder sig av mer komplexa system och tjänster. Dessa anses ha ett operativt 

fokus. Intervjupersonerna hävdar att fördelarna med att använda sig av olika former av 

CRM-lösningar är att kommunikationen kan förbättras och bli mer relevant, samt att 

lösningarna kan vara tidsbesparande. Nackdelarna som identifieras är kostnader och 

svårigheter vid implementering. Ett flertal av fallföretagen undersöker möjligheten att 

anskaffa mer avancerade lösningar än vad de har i dagsläget, men att dessa också är 

dyra, vilket anses vara den största barriären.    
 

I dagsläget upplever respondenterna att de lösningar som används i dagsläget har en viss 

påverkan på kunderna och lojalitet, men tror att mer avancerade lösningar skulle ha ett 

större genomslag. Framför allt tror de att automatisering av segmentering och utskick 

baserade på denna skulle kunna göra kommunikationen mer relevant för kunderna, 

vilket anses vara extra viktigt med tanke på kundernas resistens mot 

massmarknadsföring. Fallföretagens CRM skulle då bli mer analytiskt än tidigare. Med 

mer avancerade och automatiserade lösningarna skulle företagen kunna spara tid, vilket 

är viktigt då de flesta företagen har få anställda.  
 

Slutligen hävdar intervjupersonerna att CRM-lösningen är viktig, men det gäller att 

konkurrera rätt från början. Att ha bra utbud, service, logistik och att köpen går smidigt 

är sådant som behöver sitta på plats innan på CRM-lösningar läggs på.  I dagsläget anser 

vi dock att fokus främst är på kommunikation, och att det finns utrymme för att utveckla 

sin användning av CRM-lösningar för att bli mer tvärfunktionell i sitt arbetssätt. 

Vi anser att fallföretagens grundförmågor, såsom utbud, service och varumärke, i 
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kombination med de CRM-aktiviteter som används harmoniserar med Srinivasan, 

Anderson och Ponnavolus (2002) ramverk för faktorer som påverkar lojalitet, och att 

detta är positivt.   
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5.2	Analys	av	fallföretagen		
Vi har valt att analysera fallföretagen utifrån den kunskap som inhämtades i samband 

med intervjuerna med experterna Kerstin Elvegård (Axfood) och Andreas Bredenwall 

(Stretch Stockholm). Denna analys har gjorts eftersom flera av fallföretagen skulle 

kunna tänka sig att utveckla sina CRM-lösningar i framtiden. Denna trend var 

utgångspunkten, och nedan analyseras fallföretagens förmågor utifrån de kriterier som 

experterna hävdar vara viktigast för att lyckas med ett CRM-projekt.  

5.2.1	Förstudie	 

Kerstin Elvegård och Andreas Bredenwall menar att det finns ett behov av att göra en 

förstudie innan en CRM-satsning sjösätts. Ett vanligt problem är att behoven inte 

kartläggs i tillräckligt stor utsträckning, och en lösning eller system köps in utan 

eftertanke. Detta synsätt stämmer överens med Rigby och Ledingham (2004).   
 

Ett flertal av intervjupersonerna berättade att de håller på att undersöka möjligheterna 

att investera i nya system. Anledningen till detta är att de vet om eller har hört talas om 

andra funktioner och sätt att arbeta, som de menar skulle ha en positiv inverkan på 

företaget. I och med att de visste vad som fungerar mindre bra i de lösningar som 

används i dagsläget, anser vi att de också har tagit ett steg på vägen i just förstudien. 

Efter detta kommer däremot den något mer komplicerade delen, nämligen att ställa 

rimliga krav och leta reda på lösningar, system eller applikationer som motsvarar de 

behov som finns.  
 

En annan aspekt av förstudien är nämligen anpassning, enligt Kerstin Elvegård. 

Misslyckas man med att anpassa sin lösning till det egna företaget finns det risk för att 

man går miste om CRM-lösningens potential. Det brukar finnas möjligheter till en hög 

grad av anpassning. Däremot krävs det expertis för att göra detta, och det är framför allt 

här det kan bli problematiskt för företagen i studien. Anpassningen har en risk att bli 

kostsam, då det kan krävas experthjälp, av till exempel konsulter, och med tanke på de 

resurser som fallföretagen i dagsläget besitter, finns det en risk för att det kan det bli allt 

för kostsamt. Detta är ett problem som fallföretagen bör ta med i beräkningen anser vi.  
 

Företagen som undersökts i studien och deras CRM-ansvariga poängterar att 

lösningarna måste i slutändan löna sig ekonomiskt, och att även en form av 
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investeringskalkyl måste in i förstudien. Ett flertal av personerna som intervjuats har 

redan förslag på hur en sådan kalkyl skulle gå till, vilket är ett bra tecken.  

5.2.2	Utformning	av	strategier	 

En annan viktig aspekt är att tänka igenom hur företaget ska använda sig av CRM. 

Kerstin Elvegård och Andreas Bredenwall poängterar att det är viktigt att vara ute tidigt 

i kundens beslutsprocess, att hålla lagom nivå och akta sig för felaktig information.  

Att vara ute tidigt i kundens beslutsprocess är viktigt eftersom kunderna är duktiga på 

att få tag i information, och vill att det ska gå fort när de handlar.  

 

Många av respondenterna påpekade att de ansåg att en av de främsta vinsterna med att 

använda sig av någon form av CRM-lösning är att innehållet i till exempel nyhetsbrev 

kan bli mer relevant. Genom att samla kunddata skulle innehållet kunna anpassas, och 

detta tolkar vi som ett sätt att påverka kunden tidigare i beslutsprocessen. Det skulle 

kunna liknas vid att nyhetsbrev med rätt och relevant innehåll skulle motivera kunden 

att besöka en speciell e-butik direkt, istället för att gå till en sökmotor.  

Flera av företagen använder sig också av annonser på olika webbsidor, och det är ett 

annat sätt att marknadsföra sig mot kund. Detta är dock kostsamt enligt respondenterna. 

En tänkbar strategi är att använda CRM-lösningar för att personifiera de här annonserna. 

I och med att både experter och intervjupersoner nämnt nackdelarna med 

massmarknadsföring passar sådana här strategier in bättre i dagens samhälle och för 

dagens kunder.  
 

En annan viktig aspekt när man arbetar med strategier, som bör tas i beaktning enligt 

Kerstin Elvegård och Andreas Bredenwall, är vilken nivå kommunikationen bör ligga 

på. I och med kundernas resistens mot massmarknadsföring finns en risk med att jobba 

för intensivt, trots ett mer relevant innehåll. För det andra kan en allt för intensiv 

kommunikation med mer personifierat innehåll leda till att kunder känner sig förföljda, 

och detta är en risk som måste analyseras.  
 

Personerna på fallföretagen är medvetna om kundernas inställning till 

massmarknadsföring och är medvetna om att relevansen är viktigt. De har däremot inte 

tagit upp farorna med att vara “allt för personlig”, och det är viktigt att ta den här risken 

på allvar när strategier utformas.  
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5.2.3	Rätt	inställning	 

När väl förstudien är genomförd och företagen tänkt ut hur CRM-lösningar ska 

användas är det också viktigt att få med företaget, anser Kerstin Elvegård och Andreas 

Bredenwall. De hävdar att många satsningar idag inte riktigt lyckas för att inställningen 

till ett sådant projekt inte är rätt. Om företaget inte är kundcentrerat, eller saknar 

övertygelse finns det risk att projektet blir mindre lyckat.  
 

Företaget bör arbeta med och eftersträva ett kundcentrerat synsätt i sin verksamhet. 

Kerstin Elvegård hävdar att det görs många försök att vara kundcentrerad, men att 

motsatsen, produktorientering är väldigt påtagligt. Man måste vilja arbeta på ett 

kundorienterat sätt om man ska införa en ny CRM-lösning, menar hon. Detta synsätt tas 

även upp av Shah m.fl. (2006).   
 

Personerna som intervjuats arbetar på företag som vi anser vara relativt 

kundorienterade. Detta tankesätt framgår då intervjupersonerna talar om hur viktig 

kunden är, och hur viktigt det är att allt fungerar, så att kunden blir nöjd. Vår hypotes är, 

i och med att sju av åtta fallföretag är relativt nya, har “vuxit” upp under de senaste 

åren, där kundernas krav styrt marknaden mer och mer, vilket vi anser har bidragit till 

en kundorienterad mentalitet. Således anser vi att fallföretagen har en grundförståelse 

som skulle kunna underlätta införandet av en ny CRM-lösning hos företagen.  
 

Förutom grundinställningen som att vara kundorienterad representerar, behövs också 

engagemang och rätt attityd. Kerstin Elvegård och Andreas Bredenwall menar att just 

inställning och attityd är en risk, då motstånd kan försvåra implementeringen och 

användningen av CRM-lösningar. Denna uppfattning stöds av Bingi, Sharma och Godla 

(2006), som hävdar att ledningen måste vara engagerad i projekt där förändring inom 

organisationen krävs, som till exempel vid ett nytt IT-projekt.  
 

De personer som intervjuats anser vi ha en positiv inställning till CRM-lösningar, och 

en övertygelse om att det är viktigt. De upplever att de nuvarande systemen bidrar till 

lojalitet i viss mån, och att mer avancerade lösningar skulle ha en större påverkan. 

Utmaningen ligger i att få med sig övriga på företaget, men givet att sju av åtta är 

småföretag anser vi att det inte är en omöjlighet. I och med att det är få anställda blir det 
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lättare att kommunicera, diskutera och övertyga, vilket vi anser vara mycket 

fördelaktigt.  
 

Motivation, som det handlar om, är något av som togs upp av den respondent som 

nyligen genomgått ett större CRM-projekt, nämligen Kristin Gullberg på CFG. Hennes 

erfarenhet är att det är komplicerat att motivera och få med sig en organisation när det 

gäller en så här stor förändring. CRM-satsningen som genomfördes berörde inte enbart 

Bubbleroom (som annars varit i fokus i den här studien), utan hela koncernen, med cirka 

400 anställda. 

5.2.4	Ha	allt	på	plats		

Innan satsningen kan sjösättas bör också företaget se till så att allt annat fungerar, menar 

Kerstin Elvegård. Ett exempel hon ger är att riktade erbjudanden, som är något en 

CRM-lösning kan användas till, måste ha ett utbud att utnyttja. Det finns en risk med att 

rikta erbjudanden med fel produkter. Segmenteringen kan vara rätt, men om 

produktportföljens innehåll inte matchar finns det en risk för att det riktade erbjudandet 

blir irrelevant, och får en motsatt effekt än den önskade, menar hon.  
 

Denna aspekt är komplicerad, då fallföretagen som undersökts är väldigt olika gällande 

graden av nisch, utbud och antal artiklar. Riktade erbjudanden som är något som 

efterfrågas av respondenterna, bör utformas noga efter de produkter som säljs. Om 

fallföretagen baserar till exempel nyhetsbrev på historik, så kan det innehållet anpassas 

efter vilken grad av cross selling som kan erbjudas, och vilken mängd av erbjudanden 

som är lämpligast.  

5.2.5	Granska	och	justera 

Kerstin Elvegård menar att man aldrig kan släppa sitt system och vara nöjd, tvärt om, 

det behövs granskning, utvärdering och justering. I början kan mycket bli fel, och det är 

viktigt att kontinuerligt testa och följa upp menar hon. Uppföljningen bör också 

fortsätta, i takt med att miljön förändras och tekniken utvecklas. Även de parametrar 

som styr systemen och deras output bör utvärderas, hon ger segmenteringsmodeller som 

exempel, och menar att kundernas beteende förändras över tiden, och då måste systemet 

hänga med. Det kostar mycket att utveckla och införliva nyheter i sitt system, och därför 

blir också resurshanteringen och prioriteringar en viktig fråga.  
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Några av intervjupersonerna är väl medvetna om att ständig förbättring krävs. Kristin 

Gullberg på CFG har jobbat med CRM länge, och vet om att det är viktigt att 

vidareutveckla systemet. Några andra respondenter är medvetna om de krav som ställs 

på aktörer inom e-handeln, och menar att både tekniken och kundernas beteende kräver 

att man hänger med. Dock är detta endast några av respondenterna som påpekar detta, 

och därför anser vi att det finns ett behov av att vara medveten om vikten av att vara 

kritisk mot sin CRM-lösning och försöka förbättra denna, även om det kan verka 

jobbigt. Respondenterna är medvetna om att det är kostsamt, och för små företag kan 

detta möjligen bli ett problem att balansera behovet av underhåll och utveckling med 

kostnaderna.    

5.2.6	Sammanfattning		 

Flera av fallföretagen är i en fas där de undersöker möjligheterna att vidareutveckla sina 

CRM-lösningar och göra investeringar. De är i fasen förstudie, och vet om vilka 

problem som finns i dagsläget och vilka förbättringar de skulle vilja se. Innan en ny 

satsning inleds bör företagen också utarbeta strategier för hur CRM-lösningen ska 

användas, och personerna på fallföretagen anses veta vad som är viktigt, nämligen 

möjligheten att anpassa kommunikation till grupper eller individer. Däremot anser vi att 

de också bör undersöka vilken intensitet på kommunikationen som är lämplig, just för 

att undvika att trötta ut eller skrämma kunderna.  
 

Vidare är det viktigt att ha rätt mentalitet menar våra två experter: företaget bör ha en 

kundorienterad kultur och vara motiverade att genomföra den här typen av satsningar. 

Fallföretagen anses vara relativt kundorienterade, vilket är fördelaktigt, och 

intervjupersonerna vittnar om en klar målsättning och ett engagemang, vilket även det 

anses öka deras chanser för att lyckas utveckla sina CRM-lösningar.   
 

Företag bör också utvärdera sina interna förmågor och vad de har att erbjuda innan de 

börjar med till exempel riktade erbjudanden, menar Kerstin Elvegård. Utbudet är 

kritiskt för riktade erbjudanden, och med tanke på fallföretagens storlek kan det bli en 

utmaning att få till korrekta erbjudanden. Svårigheterna ligger i att erbjuda rätt saker till 

rätt personer, och företagen bör undersöka till vilken grad och hur ofta cross selling kan 

användas. 
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När satsningen är på plats är det viktigt att se till så att det fungerar som det är tänkt, 

justera och utveckla för framtiden. Kerstin Elvegård menar att det är ett vanligt misstag 

att inte vidareutveckla sina CRM-lösningar. Just vidareutvecklingen anser vi vara ett 

potentiellt problem, givet de resurser som småföretag innehar. Ett flertal respondenter är 

medvetna om behovet av utveckling och att förändra sig, vilket är vitalt i e-

handelsbranschen. Detta blir således något företagen måste förhålla sig till, både med 

nuvarande system men också för framtida satsningar.  
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6	Slutsats 

I det här avslutande kapitlet kopplar vi resultaten av analysen med syftet och de 

ursprungliga frågeställningarna för att besvara dessa.  
 

De huvudfrågor som vi ämnar besvara i uppsatsen är:  

• Vad innebär begreppet lojalitet, och vad är en lojal kund, enligt CRM-ansvariga? 

• Vilka former av CRM-lösningar används på fallföretagen och vilka 

förväntningar finns på dessa? 

• Hur upplever CRM-ansvariga att CRM-systemet bidrar till mer lojala kunder?   

6.1	Diskussion	

Vi har genom undersökningen kommit fram till att i dagens kontext, och med den 

kundgrupp som de flesta av fallföretagen riktar sig mot, är lojalitet komplicerat. 

Lojalitet är ett viktigt begrepp och något som fallföretagen förhåller sig till, men 

intervjupersonerna anser att begreppet blir allt mer urvattnat. Den nya kundgruppen är 

inte lojal på samma sätt som tidigare generationer, och detta skapar problem.  

De CRM-ansvariga på fallföretagen definierar en lojal kund på olika sätt, genom 

antingen antal köp eller genom en mer ”luddig” förklarande definition, som att en lojal 

kund är en kund som återkommer. Det som anses vara viktigt med lojalitet är att kunna 

marknadsföra sig mot kunder som redan köpt eller är återkommande, då detta innebär 

en relativt låg “underhållskostnad”, medan att locka nya kunder kostar mer. Vi anser att 

begreppet lojalitet skulle kunna vara en ”tankefälla”, och att man borde prata om lojalt 

beteende, exempelvis antal köp eller att en kund återkommer och undvika för lojalitet på 

grund av begreppets problematik.   
 

Vi har funnit att fallföretagen använder sig av olika CRM-lösningar, från enkla till mer 

avancerade. De olika lösningarna som anses enkla har en bas med olika tjänster 

kopplade till denna, och är inte paketlösningar där funktionerna är helt integrerade med 

varandra. Ett företag använder sig i dagsläget av en mer fullständig lösning, men övriga 

fallföretag har ambitionen att i framtiden utveckla sina CRM-lösningar och uppgradera 

till något som liknar en helhetslösning. Detta skulle innebära en utveckling från dagens 

operativt betonade CRM-lösningar till att även omfatta den analytiska typen av CRM.   
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Denna trend är intressant, då mer fullständiga CRM-lösningar eller -system inte tycks 

ha hunnit till småföretag ännu. Fallföretagen är relativt nya, och de har förmodligen 

andra prioriteringar, och intervjupersonerna hävdar att det också är en resursfråga. Det 

finns idag företag som exempelvis Salesforce, som har lösningar för småföretag, men vi 

anser undersökningen visar att det möjligtvis fortfarande finns ett glapp mellan de 

lösningar för CRM som finns på marknaden idag, och de behov och resurser som 

småföretag har. Detta glapp skulle kunna vara grundat i att det inte är rätt funktionalitet 

eller prisläge som erbjuds, men också att företagen helt enkelt inte har tillräckligt med 

information om utbudet som finns idag.  
 

De problem som intervjupersonerna upplever mest när det kommer till kunderna är den 

dalande lojaliteten, och kundernas resistens mot marknadsföring. En lösning på detta är 

att försöka bli mer relevanta för kunderna, och det är främst detta som de förväntar sig 

av en CRM-lösning, särskilt om de ska göra en investering i ett nytt system. De vill 

kunna arbeta smartare med den befintliga kundbasen, eftersom dessa kunder redan har 

ett initialt intresse för företaget. En CRM-lösning skulle också kunna bidra till bättre 

service, då en sådan lösning sparar information och historik om kunden.  

De förväntar sig också en tidsbesparing genom automatisering, då de upplever att de 

lösningar de har idag kräver manuellt arbete. Intervjupersonerna som funderar på att 

investera i ett nytt CRM-system förväntar sig också att det ska vara prisvärt och relativt 

enkelt att implementera, just på grund av de knappa resurser som småföretag har.  
 

Intervjupersonerna upplever att de CRM-lösningar som används i dagsläget har någon 

form av påverkan på kunderna, till exempel att kunderna aktiveras och handlar igen. I 

och med att fallföretagen definierar lojalitet genom antal köp eller återkommande 

kunder, skulle detta kunna tolkas som någon form av påverkan på lojalitet.  

Effekten anser vi vara måttlig, och intervjupersonerna tror att det som framför allt skulle 

kunna påverka kunderna mer är relevant och anpassad kommunikation.  

Den påverkan som CRM-lösningarna har anser vi vara i form av att resultatet blir ett 

mer eller mindre lojalt beteende hos kunden, snarare än “ren” inneboende lojalitet hos 

kunden. Det är svårt att bedöma om CRM-lösningarna påverkar lojalitet, eftersom 

begreppet enligt intervjupersonerna blivit allt svårare att förhålla sig till, med tanke på 

konsumenternas beteende.  
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Däremot hävdar intervjupersonerna dessutom att det finns andra viktiga faktorer som 

också påverkar kunderna, som rätt utbud, god service, bra köpupplevelse och 

varumärke. Allt detta bör sitta på plats, eftersom detta är det som attraherar kunderna 

från början. Vi anser därför att man bör betrakta CRM och CRM-lösningar som ett 

verktyg som möjliggör att jobba smartare och öka sin relevans mot kunderna för att på 

så sätt öka antalet återkommande kunder och därmed försäljningen, men att det inte ska 

ses som en lösning på alla problem.  

6.1.1	Kunskapsbidrag	

Studien bidrar med kunskap om fallföretagens kontext och konkurrenssituation, samt 

upplevelser och erfarenheter kring lojalitet, och hur framför allt den yngre generationens 

beteende har påverkar begreppet lojalitet och hur företag kan förhålla sig till detta.  

Studien bidrar också genom att ge insikt i hur utbredd användningen av olika CRM-

lösningar är i små e-handelsföretag, och hur företagen resonerar kring de behov och 

krav de har inför framtida utveckling av CRM-lösningar och nya investeringar. Studien 

visar studien hur CRM-ansvariga upplever att de olika CRM-lösningarna påverkar 

lojalitet, och vilka förväntade effekter som mer avancerade CRM-lösningar skulle 

kunna föra med sig, och varför dessa potentiella effekter kan vara viktiga givet dagens 

kontext. Slutligen visat studien att CRM-lösningar bör betraktas som en pusselbit och 

ett verktyg som ska passa med företagets andra förmågor. 

6.2	Rekommendationer	från	experterna	

Baserat på analysen av fallföretagen och de tips och råd som experterna förmedlade, har 

vi med tanke på fallföretagens ambition om att utveckla sina CRM-lösningar 

sammanfattat experternas tips och råd för att få fram följande rekommendationer åt 

fallföretagen: 

• Det är viktigt att fallföretagen genomför förstudien metodiskt och noggrant, för 

att se till att behoven kartläggs på rätt sätt innan anskaffning av någon form av 

ny CRM-lösning. De bör framför allt undersöka hur de skulle kunna anpassa 

lösningen, men också hur de behöver anpassa sig efter den.  

• Det är också vitalt att fallföretagen lägger kommunikationen på en rimlig nivå, 

när de utvecklar sina strategier för hur CRM-lösningen ska användas.  
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• De bör se till så att organisationen är övertygad om att satsningen är viktig, för 

att undvika motstånd som skulle kunna försvåra implementeringen av CRM-

lösningen. 

• Slutligen bör de försöka kontinuerligt underhålla sin CRM-lösning så den förblir 

funktionell. De bör också bestämma hur de ska förhålla sig till de kostnader som 

kan uppkomma i samband med vidareutveckling.  

6.3	Förslag	på	framtida	studier	
 

• Undersöka den yngre generationens förväntningar och reaktioner på riktade 

erbjudanden. 

• Undersöka implementeringen av CRM-system, applikationer och liknande inom 

småföretag. 

• Genomföra en longitudinell studie för att undersöka den yngre generationen och 

lojalitetens utveckling.  

• Undersöka om konsumenter uppvisar lojalt beteende mot “pathos-inriktade” 

värdeerbjudanden, vilka präglas av till exempel miljömedvetenhet, lokal 

produktion och social hållbarhet, vilka skulle tänkas ha ett extra värde för 

konsumenter, jämfört med “vanliga” eller neutrala erbjudanden.  

• Undersöka CRM-paradoxen och hur konsumenter uppfattar särbehandling av 

olika grad. 
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Bilagor		
Bilaga	1.	Litteratursökning		
	
Sökord Scopus 

För att leta reda på litteratur till uppsatsen använde vi databasen Scopus. Databasen 

samlar artiklar från en mängd källor, och har många parametrar som kan användas för 

att förfina sökningen, vilket motiverade valet av databas.  

De sökord som matades in sammanfattas nedan i en tabell.  

 

customer relationship management 
 

crm  system  user  experiences 
 

crm 
 

customer relationship management system 
evaluation  
 

crm loyalty 
 

crm system evaluation  
 

customer loyalty 
 

crm system usability  
 

loyalty 
 

it  system  user  experiences  
 

e-loyalty 
 

customer relationship management system 
experiences 
 

crm e-commerce 
 

customer relationship management 
experiences 
 

crm implementation 
 

customer relationship management system 
implementation 
 
 

crm implementation issues 
 
 

crm system implementation 
 

customer relationship management system 
 

is system implementation 
 

loyalty issues  
 

information system implementation 
 

customer loyalty e-commerce 
 

crm system experiences  
 

Crm system Mobile crm 
ecrm Crm trends 



 

 

Sökningarna genomfördes på detta sätt, både med och utan förkortningar, för att se till 

att inget missades. Sedan sorterades varje sökning baserat på antal citeringar, relevans 

och utgivningsår, för att fånga såväl så kallade ”klassiker” med många citeringar, 

artiklar med rätt nyckelord och artiklar som behandlar de senaste rönen inom fältet.  

 

Sökningarna genererade en mängd artiklar vilka sedan lästes igenom, och ett flertal 

användes i uppsatsen som bakgrund. Däremot hade vi svårt att hitta artiklar som på ett 

bra sätt speglade uppsatsens syfte: att analysera upplevelserna av ett CRM-system och 

huruvida personerna som är ansvariga för detta system upplever att det påverkar 

lojalitet.  

 

Många artiklar tar upp utvärdering av CRM-system/-lösningar genom nyckeltal, 

balanserade styrkort och kundnöjdhet. Det saknas däremot artiklar som berör just 

upplevelser och den upplevda nyttan. Personerna som jobbar med CRM-systemet 

hamnar alltså i skymundan.  

 

Ett annat problem med litteraturen är att kontexten kanske inte alltid stämmer. Väldigt 

lite forskning inom området är gjord i Sverige, merparten är från USA. Författarna till 

studien anser att detta beror på att CRM och CRM-system implementerades i USA 

tidigt, medan det varit en viss eftersläpning i Europa.  

De studier som genomförts i Sverige letades fram genom att läsa studentuppsatser från 

olika svenska lärosäten. Många av dessa är systemvetenskapliga till sin karaktär, och tar 

således upp andra aspekter, till exempel funktioner och systemintegration, än just 

upplevelserna.  

 

Efter att ha gjort denna litteraturgenomgång anser författarna att det är befogat att 

studera upplevelserna av CRM-system och hur dessa upplevs påverka lojalitet inom 

svensk e-handel.  

  



 

Bilaga	2.	Intervjuguider	
 
Intervjuer med personer på fallföretag 
Design och upplägg 

Vi valde ut tre centrala teman för intervjuerna med personer på fallföretagen. Dessa tre 

hänger samman, och dessa lades i en viss ordning. Tanken var att de första två teman 

som valts ut skulle besvara några grundläggande frågor, och ge respondenten möjlighet 

att tänka efter och reflektera, vilket underlättade diskussionen av det tredje och sista 

temat. Med grundläggande frågor i början, och i de två första områdena, var 

förhoppningen att vi tillsammans med respondenten skulle få ett diskussionsunderlag 

till det tredje och viktigaste temat, för att på så sätt få ut så mycket som möjligt. 

Intervjuguiden inleddes också med grundläggande frågor om företaget, dess omvärld 

och marknaden, för att fånga kontexten, som spelar stor roll inom den fenomenologiska 

filosofin. 
 
 
Intervjuguide: 
Bakgrund 
Berätta lite om företaget och er verksamhet, vad ägnar ni er åt?   
Vilken typ av produkter säljer ni, målgrupp? 
Hur ser situationen på marknaden ut för er idag, vilka är era största utmaningar? 
“Rabatträsket”, hur upplever ni detta priskrig som finns på marknaden just nu, vad gör 
ni för att tackla detta?  
 
Hur ser en typisk arbetsdag ut för er? 
Hur många anställda har ni? Hur stor är er omsättning? 
 
Tema 1 Lojalitet 
Vad anser ni känneteckna en lojal kund? Vad är lojalitet för er? 
Vad tror ni är den främsta anledningen till att en kund lämnar/byter e-handelsbutik? 
Anser ni att det är viktigt att ha lojala kunder? Har ni någon beräknad customer 
aquisition cost? 
Var ligger er prioritet, behålla gamla kunder eller skaffa nya kunder? 
Vilka åtgärder har ni i dagsläget för att bibehålla era befintliga kunder? 
Vilka olika köpmönster eller kundgrupper/-segment har ni observerat, som sticker ut lite 
extra?  
 
Tema 2 CRM-system 
Använder ni er av CRM-aktiviteter, till exempel kundklubb, nyhetsbrev eller SMS-
utskick? 
Hur länge har ni använt er av detta?   



 

 
Vad vet ni om CRM-system/lösningar? Vilka resurser som krävs? 
Vad skulle ni vilja önska er för något inom detta? 
Vad tror ni att det finns för för- och nackdelar med att ha ett CRM-system? 
Vad skulle era förväntningar vara om ni bestämmer er för att implementera ett gediget 
CRM-system? 
Vilken skulle vara den främsta anledningen till att implementera ett crm-system? 
Hur ser ni på kostnaderna för att kunna investera och implementera i ett crm-system? 
Finns det tankar om att investera i någon form av crm-system/lösning i framtiden? 
 
Tema 3 CRM-lösning kopplad till kundlojalitet 
Upplever ni att er crm-lösning just nu som ni använder bidrar/ kommer att bidra till 
ökad kundlojalitet?  
Tror ni att ett dedikerat crm-system skulle kunna bidra och leda till ökad lojalitet? 
Upplever ni att crm-lösningen är den i huvudsak drivande faktorn som påverkar 
kundlojalitet eller är det andra faktorer som också påverkar?   
 
 
Expertintervjuer 
Design och upplägg 

Vi har i dessa specifika intervjuguider utgått från de huvudkoncept som studien 

behandlar, och utformat frågor efter dessa. Under intervjuguidens utformning tog vi 

också hänsyn till personernas erfarenheter och expertis, för att på så sätt få ut det mesta 

av intervjuerna.  Intervjuerna med experterna genomfördes på Axfoods respektive 

Stretch Stockholms kontor.  
 
Intervjuguider: 
 
Till Kerstin Elvegård - CRM-expert. 
Bakgrund 
Vad jobbar du med nu? 
Tema 1: Lojalitet. Vi har vid vår litteraturgenomgång insett att 
det inom forskningen inte finns någon klar eller allmängiltig 
definition av vad lojalitet och lojala kunder innebär. Därför skulle 
vi vilja fråga om lojalitet ur näringslivets synvinkel: 
 
Lojalitet - kan man definiera det? Vad kännetecknar en lojal 
kund? 
Hur viktigt är det med lojala kunder? Någon bransch där vikten 
av lojalitet utmärker sig? 
Har du uppfattningen att det är skillnad mellan lojalitet online vs 
lojalitet offline? 
 



 

Tema 2: CRM och CRM-system. 
Vi har inte heller observerat någon klar definition på vad CRM 
innebär, på grund av mycket splittrad forskning inom fältet. 
Därför är vi intresserade av hur det ser ut i verkligheten, och hur 
det fungerar i ett riktigt företag: 
 
Hur fungerar arbetet med lojalitet och CRM i företag? Hur är en vanlig dag? 
Vilka delar av själva processen och arbetet har du deltagit i? 
Hur kan ett företags “CRM-resa” se ut? 
Vilka förväntningar på CRM och CRM-lösningar brukar finnas? 
Finns det några fördomar? 
Vilka har varit de mest förekommande fallgroparna vid implementering? 
Hur har utvecklingen varit de senaste åren?  
(Strategiska, tekniska respektive organisatoriska aspekter). 
Vilka applikationer känner du till? 
Slutligen; har du några tips på hur vi skulle kunna gå vidare? 
 
 
Till Andreas Bredenwall -försäljningschef med erfarenhet av CRM-system ur både 
användar- och säljperspektiv. 
Bakgrund 
Vad gör du med CRM och lojalitet här på Stretch? 
Tema 1: CRM och CRM-system. 
Vi är intresserade av att över lag få mer insikt i hur 
programvaran fungerar: 
Berätta lite om programvaran 
Hur fungerar programvaran? Vilka komponenter? Vilken typ av gränssnitt finns? 
Är det någon speciellt funktionalitet som utmärker sig?  
Finns det någon funktionalitet som är trendig/en nyhet just nu? 
Finns det någon gren av programvara som är extra lämpad för små- och mikroföretag? 
Är det någon skillnad mellan fysisk försäljning och e-butiker 
(internetbaserade företag)? 
 
Tema 2: CRM kopplat till lojalitet. 
Detta tema är mycket omdebatterat och är det vi kommer 
undersöka hos de företag vi ska intervjua. Vi vill se på den 
här frågan från olika synvinklar: 
Anser du att CRM-lösningar bidrar till lojalitet/lojala kunder, i vilken utsträckning?  
Finns det någon del i CRM-systemen som är mer inriktad på lojalitetsfrågor?  
Finns det olika lösningar som hanterar detta på olika sätt? Finns det separata moduler 
eller dylikt? 
Är det mer relevant för vissa branscher än andra? 
Vilka förväntningar finns? 
I vilken utsträckning upplever kunderna att deras förväntningar infrias? 



 

Är det en nödvändighet (eller hygienfaktor) att ha någon form av CRM-lösning i 
dagsläget? 
Vilka fallgropar/svårigheter brukar förekomma? 
Har du några tips på om hur vi kan gå vidare med detta? 
 
 
  



 

Bilaga	3.	Teman	och	kodning	

Nedan redovisar de teman och koder som valts ut med hjälp av empirin. Det empirinära 

urvalet av teman och koder gjordes löpande, vilket innebar att vi lade till fler om det 

dök upp sådant som var relevant. Uttalanden etiketterades med dessa olika koder och på 

så sätt hittade vi sedan mönster, vilka ligger till grund för analysen.  

 

Huvudtema Underliggande teman 
Kontext Konkurrens, skillnader fysisk/e-butik, 

rabatter, tekniken och konsumenternas 
beteende 

Utmaningar Konkurrens, mafö-kostnader, lojalitet, 
rabatter, likviditet/tillväxt, kundernas krav 
och beteende 

Lojalitet Definition, mäta lojalitet, vikten av 
lojalitet, tillväxt av kundbas, nya kunder 

Konsumentbeteende och köpmönster ”söka, jämföra, köpa”, höga krav, resistens 
mot mass marketing,  

CRM-lösningar och CRM-system Enkla lösningar, avancerade lösningar, 
break even 

För- och nackdelar Relevans, jobba smart, effektivitet, 
ordning, aktivera, segmentera,  
Kostnader, komplicerat, resursfrågan, 
organisatoriska aspekter 

Förväntningar Lönsamhet, relevans, effektivitet, förstå 
kunden och bli relevant,  

Koppling lojalitet Relevans, effektivitet, kommunikation 
Andra konkurrensmedel Utbud, köpupplevelse, service, logistik, 

varumärke och sociala medier, helheten 


