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Abstract  

Retail companies want to develop long-term customer relationships to maintain their position 

in the market where customers have many stores to choose from for the same type off 

products. The company uses a reward system to motivate their employees to develop a good 

customer relationship with customers entering their store. This thesis will examine the work 

of customer relationship management, also called CRM, and reward system. The thesis will 

examine a mid-sized retail business in Luleå working with collective reward system and 

CRM work. Interviews were conducted individually with four representatives from the 

working team and one from the management of the store. The conclusions is that when 

individuals are aware of what is expected of their work, the individual will work toward 

organizational goals and not merely its pursuit of a bonus. This paper has resulted in the 

information distribution that in the use of reward systems as a motivation tool must be made 

to all employees at a workplace in order to build sustainable and long-term customer 

relationships. 

 

  

I 



 II 

Sammanfattning 

Detaljhandelsföretagens vill utveckla en långsiktig kundrelation för att bibehålla sin position 

på marknaden där kunderna har många butiker att välja utifrån. För att ge sin personal 

motivation att utveckla en god kundtillfredsställelse används belöningssystem som 

motivationsverktyg. Denna uppsats kommer att behandla arbetet med customer relationship 

managent även kallat CRM samt belöningssystem. Uppsatsen kommer undersöka ett 

medelstort detaljhandelsföretag i Luleå som arbetar med kollektivt belöningssystem och CRM 

arbete. Intervjuer har skett enskilt med fyra representanter från arbetslaget och en från 

företagsledningen i butiken. De slutsatser som drogs är att när individerna är medveten om 

vad som förväntas av sitt arbete kommer individen att arbeta mot organisationens mål och 

inte enbart sin strävan mot en belöning. Denna uppsats har resulterat i att 

informationsfördelning vid användningen av belöningssystem som ett motiveringsverktyg 

måste ske till samtliga anställda vid en arbetsplats för att kunna bygga hållbara och 

långsiktiga kundrelationer.  
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1. Introduktion 

 

Nedan kommer första kapitlet att presenteras, det börjar med bakgrunden för att bredda 

förståelsen av innehållet i uppsatsen. Sedan följer en problemdiskussion som tar upp 

grundligare vilka problem studien innefattar. Problemdiskussionen följs sedan av ett syfte, en 

problemformulering, avgränsningar och en presentation av uppsatsens fallföretag. Slutligen 

kommer en disposition att presenteras. 

 

 

1.1 Bakgrund 

För att företag idag skall kunna expandera och behålla sina positioner på en marknad väljer 

många företag att fokusera på att utveckla en god kundrelation. Detta är ett kostsamt verktyg 

som innefattar bland annat att kartlägga organisationens kundkrets, anställa mer personal till 

butik som kan lägga tid på att utveckla en god kundrelation och ge service som webbutiker 

inte kan erbjuda. Customer relationship mangement, förkortat CRM syftar till att utveckla 

långsiktiga kundrelationer för att på sikt gynna ett företag. Customer relationships managment 

kan delas upp i fyra delar: Operationell, Strategisk, Analytisk och Collaborative, samtliga 

delar måste fungera för att CRM skall lyckas (Buttle, 2009). Detta kräver att den anställde 

strävar efter samma mål som organisationen. Därför är det vanligt förekommande av företag 

att använda belöningssystem för att motivera den anställde. 

 

Kohn (1993) anser att belöningssystem ger enbart önskad effekt under den tiden som den 

anställda känner att de har möjligheten att få den önskade utdelningen. Belöningssystemen 

ger inget incitament för den anställda att på lång sikt upprätthålla företagets önskemål att 

prestera på sin arbetsplats då den största fokuseringen istället landar på att få belöning från de 

arbete som utförts. Om en situation skulle uppstå som medför att den anställde inte får den 

belöning som förväntas kommer detta att upplevas som ett straff för den anställde. Att 

situationer med utebliven belöning uppstår kan bero på att de anställda vid ett företag har 

svårt att bevisa för ledningen vad som faktiskt blivit genomfört under en beräknad period. 

Detta kan leda till att anställda lägger ännu mer fokus på att uppnå belöning och fokuserar 

mer på sin egen prestation än på kundens behov. 

 

Sneed (2005) hävdar att för att skapa en bättre kundrelation kan företagen använda sig av 

belöningssystem gentemot kunderna för att skapa en bättre relation mellan kunderna och 

företaget. Den stora frågan är då ifall kunderna känner sig belönade med dessa system? Detta 

används idag i många företag där kunderna kartläggs och rabatter erhålls efter tidigare inköp. 

 



 - 2 - 

Teorierna ovan är bakgrundshistorik för att öka förståelsen om vad CRM och 

belöningssystem är för något och vad de har för betydelse genom denna uppsats. 

Bakgrundsinformationen kommer ge läsaren en bredare grund att stå på och därmed ha lättare 

att följa med i uppsatsen olika kapitel. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I dagens industrier är det vanligt förekommande att företag använder belöningssystem för att 

motivera sina anställda att sälja mer produkter, vi ser en krock inom organisationer som 

använder belöningssystem samtidigt som de belyses hur viktigt det är med bra och långsiktiga 

kundrelationer, CRM. Vi vill i denna uppsats undersöka hur de anställda ser på sin relation till 

kunden då företagets anställda är den förlängda armen ut till kunderna och deras beteende 

påverkar CRM och kundernas intryck av företagets varumärke. Företagen använder sig även 

av belöningar för att ge ett incitament till de anställda att utföra ett bättre arbete. 

Problemdiskussionen landar därför i frågan; Motverkar belöningssystemen CRM ur de 

anställdas perspektiv? Området vi har valt att undersöka är hur ett medelstort 

detaljhandelsföretag arbetar med Customer relation management, även kallat CRM vidare 

genom rapporten, samtidigt som de motiverar sina anställda via belöningssystem.  

 

CRM innebär att ett företag ska ta hand om sina kunder på ett sådant sätt att de återkommer 

till företaget. CRM är helt enkelt ett annat ord för kundvård och bygger på att företag ska 

skapa långsiktiga relationer med sina kunder (Lars Andersson, 2014). Belöningssystem 

innebär att en anställd, individuellt eller kollektivt får en belöning, ofta i form av pengar, vid 

genomförandet av vissa prestationer. Belöningssystem finns främst för att motivera anställda 

att hela tiden prestera goda resultat för företaget (INDUSTRIARBETSGIVARNA, 2014). 

 

Information från artiklar och tidigare uppsatser visar att det idag finns många företag som 

använder sig av belöningssystem, och resultat från tidigare forskning visar att individuella 

belöningssystem motiverar anställda att prestera bättre på jobbet än vad kollektiva 

belöningssystem gör (Eurenius & Lundh, 2003). Det problemområde som vuxit fram vid 

iakttagelser av denna information är hur ett detaljhandelsföretag kan arbeta med både 

belöningssystem och CRM då metoderna enligt författarna talar emot varandra. Kan ett och 

samma företag verkligen använda sig av både belönings– och CRM-system eller blir de 

anställdas incitament till större belöning mer attraktiv än företagets förhållande till CRM 

arbete?  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida de anställa vid ett detaljhandelsföretag 

väljer att arbeta med långsiktiga kundrelationer, i förhållande till att de samtidigt motiveras av 

belöningssystem på sin arbetsplats. 

 

1.4 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion, syfte och den nuvarande näst intill obefintliga 

informationen om hur kundrelationer faktiskt påverkas av belöningssystem har en 

frågeformulering tagits fram och de frågor som kommer att undersökas i rapporten är 

följande:  

 Hur värdesätter företaget sina kundrelationer? 

 Hur påverkar belöningssystem de anställda som hanterar kundrelationen? 

 När ett företag hanterar både kundrelationer och belöningssystem, väljer den anställda 

då att jobba mer med det ena eller det andra systemet även om det finns en risk att detta 

går emot företagets policy? 

 

1.5 Avgränsningar 

CRM används för att skapa en god kundrelation och är ett mycket brett ämne, på grund av 

ämnets bredd har avgränsningar gjort i denna uppsats. Uppsatsen kommer endast ta hänsyn 

till operationell CRM.  Det samma gäller även belöningssystem, uppsatsen kommer därför att 

begränsa sig till den typ av belöningssystem som utger en specifik summa pengar till de 

anställda efter att de presterat enligt uppsatta mål inom organisationen.  

 

Uppsatsen mål är att spegla de anställdas perspektiv på arbete med CRM och 

belöningssystem.  
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1.6 Disposition 

Detta kapitel kommer till största del behandla bakgrunden kring 

ämnena operationell CRM och belöningssystem. Kapitlet 

presenterar även en problemdiskussion kring konflikten som 

uppstår mellan CRM och belöningssystem. Efter 

problemdiskussionen följer ett syfte för uppsatsen, sedan en 

problemformulering, avgränsningar och slutligen en presentation 

av fallföretaget. 

 

Teorikapitlet kommer presentera ämnet CRM och 

belöningssystem från relevanta teorier inom området. Slutligen 

kommer uppsatsens referensram introduceras. 

 

Metodkapitlet kommer presentera vårt tillvägagångssätt med 

arbetet av uppsatsen samt dess uppbyggnad. Metodkapitlet 

kommer även att göra läsaren införstådd i hur val av fallföretag 

och datainsamling genomförts. 

 

I detta kapitel kommer de empiriska insamlade materialet från 

intervjuerna vid fallföretaget att presenteras.  

 

Analyskapitlet kommer innefatta en analytisk sammankoppling 

mellan empiri och teori.  

 

Uppsatsens sista kapitel kommer besvara och diskutera de 

forskningsfrågor som presenterades i kapitel ett. Detta kapitel 

kommer även redogöra för vidare forskning inom ämnet. 

  

1. Introduktion 

2. Teori 

3. Metod 

4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutsatser och   

diskussion 
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2. Teori 

 

I detta kapitel kommer teorierna som använts genom uppsatsen att presenteras. Det två mest 

centrala teoriområdena som kommer behandlas är CRM-system och belöningssystem. Det 

första teorierna i kapitlet kommer behandla CRM-system, vad det är för något och hur det 

används av företag. Sedan presenteras belöningssystem och hur företag använder och styr 

anställda med dessa. 

 

 

2.1 CRM, Customer Relationship Management 

Uttrycket Customer relationship management, även kallat CRM har inte tillämpats längre än 

sedan i början av 1990-talet (Buttle, 2009). Även om begreppet är tämligen nytt har det 

hunnit få många benämningar och användningsområden och faktum är att det ännu inte finns 

en enighet i exakt vad som räknas som CRM (Buttle, 2009). CRM kan användas i alla led hos 

en organisation, och syftet med CRM är att få en bättre förståelse av kundernas beteende, 

skapa långsiktiga relationer och öka organisationens lönsamhet (Buttle, 2009). Några av de 

vanligaste användningsområden för CRM är servicefunktioner inom IT-branschen. Här 

handlar kundrelationerna om att automatisera marknadsföring och bygga kundrelationer 

genom att spara mycket information om kunden i större databaser (Buttle, 2009). En annan 

typ av kundrelationer är CALL-center hos ett företag, exempelvis ”tryck ett för att komma till 

växeln”. CRM har alltså ett väldigt brett användningsområde och faktum är att det inte ens 

behöver delas upp och bara användas inom ett område utan kan även användas som strategi 

för ett helt företag. Att butiker använder CRM är också vanligt, det har samma primära mål 

som när man använder CRM inom teknologin men nu sker det istället med personliga 

kundmöten vid försäljningstillfället (Buttle, 2009). Det viktigaste en butik har att tänka på när 

de jobbar med CRM är att de ger kunden den service som förväntas av företaget och gärna 

lite till (Lars Andersson, 2014). 

 

Som presenterat ovan är CRM ett brett begrepp med många olika användningsområden därför 

har en uppdelning av ämnet gjorts och de fyra vanligaste grupperingarna är; Operationell-, 

Strategisk-, Analytisk- och Collaborative-
*
 CRM (Buttle, 2009). Innebörderna av de olika 

CRM områdena presenteras nedan: 

 

                                                      

*
 Det engelska ordet collaborative står för gemensam och samarbetande. Då det inte finns några bra översättningar 

för detta ord till svenska kommer det användas på engelska med betydelsen gemensam/samarbetande. 



 - 6 - 

Operationell CRM: Fokuserar på att automatisera de kundrelaterade processerna. Alltså 

processer som marknadsföring, kundkontakt, och direkt försäljning till kund (Buttle, 2009). 

Operationell CRM är även den inriktning av CRM som kommer att användas och undersökas 

genom uppsatsen. 

 

Strategisk CRM: Riktar sig främst mot att behålla lönsamma kunder för en organisation. Detta 

är också den inriktningen av CRM som lägger störst fokus på att vara helt kundinriktad 

(Buttle, 2009). 

 

Analytisk CRM: Fokuserar på hur man ska använda och bryta ut viktiga delar ur den 

information man sparat om kunden och hur man kan gå tillväga för att använda denna 

information mer taktiskt och strategiskt ur ett företags perspektiv (Buttle, 2009).  

 

Collaborative CRM: Syftar till att applicera teknologi för att optimera värdet hos ett företag 

och dess kunder (Buttle, 2009). Collaborative CRM tillåter olika organisationer inom en 

leverantörskedja att ta del av samma information av en kund och på så vis göra varje led mer 

effektivt och värdefullt för både organisationen och kunden (Buttle, 2009). 

 

För att företaget skall ha möjligheten att utveckla en hållbar och långsiktig kundrelation måste 

företaget förstå kunden så att varje kund får den service och produkt kunden specifikt 

efterfrågar. Genom att ha en lång relation till kunden har företaget möjligheten att kartlägga 

kundens inköp med hjälp av databaser, och på så sätt kan de skapa unika erbjudanden till 

kunden. Det måste finnas en relationsstrategi som inte enbart fokuserar på försäljning 

(Peelen, 2005). Företag som fokuserar främst på försäljning anstränger sig för att förföra sina 

kunder på kort sikt istället för att använda en långsiktig kundstrategi (Peelen, 2005)  hänvisar 

till (Levitt, 1983). Att använda denna teknik kommer inte hjälpa företagen att bygga en 

långsiktig relation till sina kunder.  Företagen som väljer att ha en relationsstrategi kommer 

bygga på en långsiktig relation, dessa relationer kommer inte att upphöra när kunden har 

passerat kassan, de kommer att byggas vidare och köpet markerar enbart början på en 

kundrelation där kommunikationen måste börja. Kommunikation måste finnas för att fastställa 

vad kunden efterfrågar och vilka förväntningar den kan ha av sina inköp. Den individuella 

personen kan ha specifika önskemål som kunden kräver för att relationen ska byggas på lång 

sikt. Detta kan innefatta en speciell produkt eller krav vid hanterande av köp. (Peelen, 2005) 

 

Dessa fyra faktorer presenterar de man kan kalla för hörnstenar inom CRM-system. 

Hörnstenarna krävs för att få ett fungerande CRM-system och skall finnas i alla CRM-

processer, de bör följas på ett balanserat och strukturerat sätt för att slutresultatet av CRM-
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projektet ska bli så bra som möjligt. Peelen (2005) menar även att alla dessa fyra hörnstenar 

måste utvecklas tillsammans för att forma en hållbar CRM-strategi. Om den ena hörnstenen 

utvecklas i en snabbare takt eller åt ett annat håll än någon av de andra tre kommer CRM-

strategin att sluta fungera och den förväntade lönsamhetsökningen av och de förbättrade 

kundrelationerna kommer istället utebli. (Peelen, 2005)  

 

2.1.1 Hur använder företag CRM 

Då CRM är ett verktyg som används på många olika sätt skiljer sig användningsområdena åt 

inom business-to-business verksamheter och business-to-customer verksamheter. I 

detaljhandelsföretag som denna uppsats riktar in sig på används CRM, liksom i andra företag, 

för att knyta långsiktiga relationer, men sättet CRM används på skiljer sig från andra företag. 

 

McKim och Hughes (2000) har genomfört en undersökning i fyra olika företag där företagen 

påstår att belöningsprogram endast går att använda om kunden själv drar någon fördel av det 

(McKim & Hughes, 2000). Detta system verkar företag alltså använda sig mest av för att 

gynna kunden. När man frågar samma företag om deras CRM-arbete blir resultaten även här 

likvärdiga mellan företagen men utgångspunkten av varför de använder sig av CRM är inte i 

förstahand för kunden. Företagen svarade att deras CRM-arbete hjälpte dem att öka företagets 

intäkter, skapa en förbättrad maillista för att öka försäljningen hos återförsäljarna av en 

produkt, och ett företag förklarar att de inte använder CRM då de inte förstod hur de kunde 

bidra till verksamheten (McKim & Hughes, 2000). Detta visar på att företagen använder 

CRM för att i första hand öka sin försäljning och skapa konkurrensfördelar, inget av de 

ovanstående exempelföretagen nämnde något om deras kunder när de pratade om deras 

CRM-arbete. 

 

2.1.2 För- och nackdelar med CRM 

CRM är som nämnt ovan ett begrepp som funnits under en väldigt lång tid och åsikterna om 

vad CRM verkligen är varierar enormt (Peelen, 2005). Eftersom CRM går använda på så 

många olika sätt är det relativt enkelt att anpassa CRM-arbetet efter företaget. Men självklart 

finns det olika för- och nackdelar för ett detaljhandelsföretag när de använder CRM. 

 

De största fördelarna, men även nackdelarna, som kan uppenbaras när ett företag använder sig 

av CRM är bland annat värdet i det insamlade materialet. Datamaterialet som ett företag 

samlar in från kunden måste vara genomtänkt data av god kvalité för både kunden och 

företaget. Om den insamlade datan inte håller en hög standard kommer informationen inte 

längre vara relevant för företaget och kunden kommer fundera på vad värdet blir av att 
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företaget samlat in massa privat information om denne. Motsvarigheten till att kunden blir 

förvirrad av varför företaget skall ha information om dem blir att företaget sedan måste förstå 

värdet i att ha information om en kunds adress och namn. Företaget kan oftast direkt efter en 

marknadsföringskampanj få resultat i om den insamlade kundrelations-datan är bra eller dålig 

beroende på resultatet på kampanjen (Peelen, 2005). 

 

Vikten av data med god kvalité ligger även i att man inte samlar in all data man kan komma 

åt utan är medveten om vad som är fördelaktigt för företaget att veta. Om ett företag siktar in 

sig på att samla in så mycket information som möjlighet om en kund kommer detta senare 

leda till negativa effekter för företaget då det medför höga kostnader eftersom det tar lång tid 

och är kostsamt att hålla kundinformationen uppdaterad (Peelen, 2005). Vikten av att samla in 

relevant information visar sig även i statistik som visar att ca 20 procent av kunderna i ett 

företag står för 80 procent av alla intäkterna i ett företag, och de andra 20 procenten är inte 

alls lönsamma (McKim & Hughes, 2000). Att man då ska lägga pengar och arbetskraft för att 

samla och uppdatera information om dessa 20 procent som man inte får något tillbaka ifrån 

blir för dyrt för ett företag på lång sikt. Det finns såklart några alternativ för företagen att 

omvända dessa negativa effekter till positiva, alternativ kan vara att man exempelvis jobbar 

hårdare med att behålla enbart de nuvarande inkomstsäkra kunderna, att man strävar efter att 

nå ut till och skaffa flera kunder som kan bli en del av de 80 procent som står för inkomster 

till företaget, ett sista alternativ är att man jobbar hårdare med att få de nuvarande icke-

lönsamma kunderna att omvandlas till lönsamma kunder (McKim & Hughes, 2000). 

 

2.2 Belöningssystem 

Fenomenen som är vanligast för att på ett snabbt och positivt sätt påverka engagemanget och 

motivationen hos de anställda inom arbetslivet är; Förväntans teori, skapad av Vroom (1964) 

som kommer presenteras djupare under nästkommande rubrik. Win-win- situation, syftar till 

att individen arbetar bättre om den får något i utbyte av sitt arbete. Tillfredsställelse och 

arbetsmiljö innebär att bemötande och stämningen på jobbet påverkar motivationen att uträtta 

ett positivt arbete. Chefen måste ha i åtanke att individer är olika och att anställda kan kräva 

positiv uppmärksamhet efter uträttat arbete för att nästkommande anställda skall få samma 

motivation som tidigare anställda vid företaget. Detta infaller i att den anställde skall känna 

stolthet och genom detta stimulera sina sinnen. (Sattar, 2009) 

 

2.2.1 Motivation 

När det talas om motivation, talas det om sätt att motivera mänskligt beteende och 

uppförande. Detta används inom många företag för att styra de anställda till uppsatta mål, 
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genom belöningssystem. Motivationen är det som ligger i fokus för att den anställde skall 

sträva efter de uppsatta målen för att bli tilldelad belöningen. 

 

Förväntansteorin, framtagen av Victor Vroom (1964), visar att det mänskliga beteendet 

framgår efter ett val av olika alternativ. Förväntansteorin speglar ett samband mellan 

individen, situationen och omgivningen, motivationen är en funktion av det som individen 

förväntar sig att få efter sina val. Förväntningarna handlar därför om hur individen uppfattar 

olika situationer i sin omgivning och sannolikheten att ett visst agerande kommer leda till 

något positivt. Individen kommer därför välja de alternativen som förväntas ge mest njutning 

och minst smärta (Vroom, 1964). 

 

Förväntansteorin sammanfattar att en individ kommer att utföra ett visst arbete om denne 

känner att arbetet som måste läggas ned på sysslan inte är högre än vad utdelningen 

(belöningen) för sysslan medför. När utdelningen är desto högre kommer motivationen till att 

utföra arbetet att öka (Vroom, 1964). Det relevanta inom förväntansteorin bygger på att förstå 

individens mål och funktionen mellan utfört arbete och resultat och hur resultatet resulterar i 

belöning och hur detta speglar belåtenhet hos individen (Vroom, 1964). 

 

2.2.2 Belöningssystem som motivationsverktyg 

Belöningssystem har blivit ett mer förekommande verktyg som används för att motivera 

personalen att jobba hårdare mot organisationens mål. Genom att använda belöningssystem 

som styrverktyg bildas ett gemensamt mål mellan organisationens och den anställde. 

 

Genom uppsatsens litteratursökning framgick det att belöningssystemen kan motarbeta 

företagens syfte till att använda belöningssystem på grund av att belöningssystemen kan dra 

fokusen bort från kunden och organisationens mål där den anställdes egna mål kommer att 

hamna i fokus. När presentationen mäts är det vanligt att managers och de anställda anpassar 

sitt beteende och uppförande efter organisationens mål (Hopwood, 1974). 

 

Belöningen måste överstiga de individuella uppoffringar som individen måste göra för att 

uppnå belöningen hos individen. Utförandet för belöningen måste ha en relativt kort livscykel 

så personalen erhålls belöningen under en kort tid efter att presentationen har uträttats, detta 

för att personalen skall känna att de innehar en kontroll över dimensionerna av sitt arbete som 

belöningen baseras på (Hopwood, 1974). 
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Organisationens 

syfte 

Systemet för 

organisations belöning 

Underordnad chefs mål 

Allmän presentations 

mätning 

A 

B 

C D 

A: Aspekter av beteenden som är nödvändiga för att uppnå bredare organisatoriska syften 

B: Aspekter av beteenden som personalen sannolikt kommer att koncentrera sig på att    

     uppfylla  med sina personliga mål 

C: Mätbart beteende.  

D: Mätbart beteende. 

  

Hopwood (1974) säger även att de individuella målen inte alltid är detsamma som 

organisationens. Hopwood utvecklade en modell för att grafiskt illustrera konflikten mellan 

de personliga målen hos den anställde och de nödvändiga målen inom organisationen. Tanken 

är att påverka den anställdes motivation och genom belöningssystem ändra de personliga 

målen mot organisationens mål. Belöningssystem mäter personalens verkliga presentationer 

efter uppsatta mått inom organisationen. Det råder därför en relation mellan belöningen och 

presentationen. 

Figur: 1 Mätning belöningsprocessen med ofullständiga variabler 

Källa: Hansen, E. (2014). Mätning av belöningsprocessen med ofullständiga variabler [Bild]. 

Framställd efter Hopwood (1974)s modeller, s.108.  

 

I modellen framgår att det finns en möjlighet att styra personalen mot företagets mål genom 

att använda belöningssystem och på så sätt få de anställdas mätbara presentation inom 

organisationens nödvändiga mål (Hopwood, 1974). Mätsystemen inom detta område är långt 

ifrån perfekt då det inte mäter den anställdes fulla presentation utan fokuserar på de uppsatta 

målen som finns i en mätbar mall för att den skall fungera effektivt. Mätsystem väljer därför 

att fokusera på en del av den verkliga presentationen (Hopwood, 1974). Punkten (D) i 

Hopwoods (1974) modell illustrerar den del som är imperfekt inom mätsystemen som inte 

räknas med i original sammanhang. Detta är en brist inom belöningssystem och med vetskap 

om detta väljer många att använda belöningssystem som motivationsverktyg till sin personal. 
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Därför kommer det alltid att uppstå konflikter inom belöningssystem, där andra viktiga delar 

inte räknas med (Hopwood, 1974). 

 

2.2.3. Kritik mot belöningssystem 

Belöningssystemen får stor kritik av Alfie Kohn (1993) som i sin artikel ”For best result, 

forget about the bonus” (Kohn, 1993). I USA använder tre av fyra företag sig av 

belöningssystem för att styra sin personal efter organisationens uppsatta mål. 

Belöningssystemen är ett bra verktyg för att skapa motivation hos de anställda under en kort 

period då den anställde känner att det har en möjlighet att uppnå målen inom organisationen 

(Kohn, 1993). Kohn (1993) menar att belöningssystem straffar de anställda, det skapas ett 

tvång för personalen att uppnå målen, och om dessa inte uppnås upplevs det som ett straff för 

den anställde. Individen kommer inte att ta på sig svårare uppgifter trots att detta skulle gynna 

organisationen. När den anställda älskar sitt arbete utförs det bättre, när fokusen ligger på 

själva belöningen upplever individen att deras enskilda arbete saknar betydelse och det 

uppstår en risk att personalen tappar intresset för arbetet. (Kohn, 1993) 

 

Det finns ytterligare orosmoment inom belöningssystem enligt Kohn (1993), belöningen 

skapar klyftor mellan individerna i organisationen och lagarbete kommer att försämras då 

fokusen kommer ligga på den enskilda individens prestation under individuella 

belöningssystem och inte till att öka målen inom företaget. Ledning och personal kan även 

hamna i en konflikt med varandra när prestationer som uträttats av personalen under en 

beräknad period tolkas på olika sätt av ledning och personal (Kohn, 1993). Detta kommer 

med stor sannolikhet leda till att kommunikationen mellan ledning och anställda kommer 

försämras då problem kommer försökas döljas istället för att de anställda uppmuntras att be 

om hjälp vid mer krävande situationer. Kohn (1993) rekommenderar att man skall avverka 

arbetet med belöningssystem och istället betala en fast och bra lön till sina anställda. Han 

säger även att ledningen vid en organisation skall lägga kraft på att få personalen på 

arbetsplatsen att ”glömma” pengarna. (Kohn, 1993)  

 

2.3 Referensram 

CRM står för customer relationship management och används för att skapa långsiktiga 

kundrelationer, öka kundförståelsen samt öka företagets lönsamhet. För att dela upp CRM och 

göra begreppet lite enklare att förstå och hålla isär har man delat in CRM i fyra olika 

användningsområden, strategisk, operationell, analytisk och collaborative (Buttle, 2009). I 

denna uppsats kommer avgränsningar att göras och operationell CRM är det som kommer 

undersökas genom rapporten och hos fallföretaget. 
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Peelen (2005) är författare till boken Customer Relationship Management presenterar även 

fyra stycken hörnstenar för CRM. Han menar på att alla dessa fyra hörnstenar måste finnas i 

alla CRM-processer, oavsett vilket användningsområde av CRM man valt att använda. Detta 

för att en organisations CRM-arbete ska bli så bra som möjligt. Hörnstenarna som Peelen, 

(2005) presenterar är; Kundkännedom, Relationsstrategier, Kommunikation och Den enskilda 

individens värde. Ur olika fall av företag som använder sig av CRM kan man avläsa att 

kunderna är mer trogna till de företagen som använder CRM på ett sätt så att det blir en fördel 

för kunden, exempel på fördelar till kunder är belöningar om kunden blir medlem hos 

företaget och belönas på så vis med kundkvällar och klubbkort för att kunna få bonus och på 

så vis uppmuntras till att handla mer (Sneed, 2005). 

 

McKim och Hughes (2000) undersökning visar på att det är få företag som vet varför de 

använder CRM. De presenterar att många företag värdesätter sina CRM-arbeten men 

använder de fortfarande som ett verktyg för att gynna lönsamhet och försäljning hos företaget 

istället för att bygga långsiktiga kundrelationer som begreppet egentligen bör fokusera på 

(McKim & Hughes, 2000). Detta tyder på att det finns lite kunskap om hur CRM via god 

relation till kunden kan få företaget att växa. Undersökningen visar även hur CRM kan 

användas för att minska marknadsföringskostnader genom att man kan rikta reklam till de 

kunder som binds upp i företagets CRM-nätverk samtidigt som företaget kan expandera. 

CRM-arbete är relevant att fokusera på då äldre kunder ger mer nytta till företaget och det 

krävs mindre resurser för ett företag att behålla dessa kunder. Detta är viktigt då 80 procent av 

vinsten kommer från de topp 20 procent av de 80 procent lönsamma kunderna och dessa är i 

regeln de som stannat hos företaget genom en god och långsiktig kundrelation. De resterande 

20 procent av kunderna är inte lönsamma kunder för företaget då dessa ställer för höga och 

kostsamma krav och sedan väljer att lämna företaget (McKim & Hughes, 2000). Detta gör att 

det blir viktigt för företag att se till vilka aktiviteter som kommer gynna organisationen, så att 

belöningssystem inte styr den anställde att fokusera på kunder som inte kommer skapa något 

större värde för företaget på lång sikt.  

 

Teorierna ovan kommer kopplas samman med specifika frågor i vår intervju som kommer 

användas till att besvara forskningsfråga 1. 

 

De teorier som används för att bygga upp en djupare förståelse kring belöningssystem i 

uppsatsen är bland annat en från Victor Vroom som är skaparen av förväntansteorin vilken 

bygger på att en individ kommer att utföra ett visst arbete om belöningen för arbetet är större 

än energin som individen lägger ner på sysslan. Detta medför att om individen vet om att en 
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belöning för en viss syssla är hög ökar incitamentet hos individen att utföra denna syssla 

(Vroom, 1964).  

 

En annan teori påvisar att målen inom ett företag kan vara helt olika hos de anställda och 

ledningen för företaget. Hopwood (1974) har utvecklat en modell för att visa dessa konflikter 

och hur tanken blir att ledningen kan motivera de anställda med belöningssystem för att få de 

anställda att sträva mot samma mål som ledningen vill uppnå. Hopwood (1974) menar att 

belöningssystemen måste ha en kort livscykel för att de anställda verkligen ska känna att de 

motiverar dem att utföra ett bra arbete, blir livscykeln för belöningen för lång kommer 

incitamentet att utföra jobbet istället att minska (Hopwood, 1974). 

 

Belöningssystem har fått ett väldigt brett användningsområde och används i USA av 3 av 4 

företag. Men Alfie Kohn ger systemet kritik. Han menar på att aspekter som grupparbete, 

utveckling att utföra svårare uppgifter, och lycka på arbetsplatsen försämras av att de 

anställdas drivkraft att göra ett bra jobb drivs av belöningssystem (Kohn, 1993). 

 

Dessa teorier kopplas samman med specifika frågor i vår intervju som kommer användas till 

att besvara forskningsfråga två. 

 

Enligt ovanstående teorier talar användningen av CRM och belöningssystem emot varandra 

då utvecklingen av goda kundrelationer fokuserar på kundens behov där belöningssystem 

syftar till att belöna den anställde och inte kunden som skall ligga i fokus inom CRM-arbetet. 

Den anställde kan då gå emot företagets CRM-mål och enbart lägga fokusen på sina egna 

mål. Detta kan därför resultera i att kundrelationen blir ett sekundärt mål och det primära 

målet blir den anställdes belöning. Det är de anställda som arbetar och är i direkt kontakt med 

kunderna, belöningssystem är framtagna för att motivera och styra den anställde till 

företagens primära mål. Om den anställde väljer att avvika från CRM-målen som företaget 

har utvecklat kan detta skada företagets marknadsbild hos kunden och genom det även skada 

den långsiktiga kundrelationen. Belöningskraven kan därför komma att skiljas sig åt där 

belöningssystem kommer att motivera den anställde att nå sin egna högsta belöning och inte 

kundens, dessa teorier är mycket relevanta idag då de anställda kan behöva extra motivation 

till att arbeta hårdare.   

 

Uppsatsen kommer därför använda teorierna för forskningsfråga ett och två för att besvara 

fråga tre, tillsammans kommer forskningsfrågorna att besvara uppsatsen syfte. För att se vilka 

frågor som är kopplade till specifik intervjufråga se bilagorna fem.  
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3. Metod 

 

I detta kapitel kommer uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt att presenteras, även 

processval, och fallstudie kommer att tas upp. Sedan kommer metodsynsätt, val av fallföretag 

och hur datainsamlingen genomförts framgå. Kapitlet avslutas med metodkritik. 

 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Denna studie är skapad för att få en förståelse och för att tolka hur individer agerar när de 

arbetar med CRM samtidigt som de motiveras av belöningssystem. När vi ska ta reda på det 

vetenskapliga förhållningssättet för att undersöka detta tar vi hjälp av Bryman & Bell (2011) 

som hänvisar till Wright (1971) som beskriver skillnaden mellan två tolkningsperspektiv, 

positivism och hermeneutik. Skillnaden mellan dessa två tolkningsperspektiv är att 

hermeneutiken försöker bilda en kvalitativ uppfattning och tyda andra individer genom att se 

helheten. Positivismen anser att sociala förhållanden kan förklaras med hjälp av 

naturvetenskaplig metodik genom att studera del för del. Hermeneutiken utformades för att 

sammanställa texter (Bryman & Bell, 2011), den generella idén är att forskaren ska skapa sig 

en förståelse efter urvalsindividens egna perspektiv därefter skapa en förståelse över helheten 

med djupkundskap.  

 

Efter mycket genomgång av olika tolkningsperspektiv har slutsatsen dragits att uppsatsen 

kommer vara inriktad på ett hermeneutiks tolkningssätt. Redan innan arbetet med denna 

uppsats har en insikt och förförståelse funnits inom området relationsstrategier, CRM och hur 

belöningssystem kan användas som motiveringsverktyg hos olika företag. Förkunskaperna 

om ämnena kommer från kursföreläsningar, sociala nätverk och nyheter och tack vare att en 

del kunskap funnits innan uppsatsen börjat har vi haft lättare att hitta sammanhang inom dessa 

olika system för att kunna tillämpa en helhetsbild. Uppsatsen kommer väva samman data, 

som tagits fram genom en kvalitativ undersökning hos ett detaljhandelsföretag, för att skapa 

en bredare förståelse inom ämnet. 

 

3.1.1 Process val 

Teorier inom företagsekonomi och samhällsekonomi kan inte anses sanna eller falska, därmed 

är det mer eller mindre användbara i olika sammanhang. Vid valet av process som tillämpas 

för att utföra syftet för uppsatsen står valet av metod mellan deduktiv- eller induktivmetod. 

Processen för de två alternativen skiljer sig åt enligt nedan (Bryman & Bell, 2011). 
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Induktiv metod, utgår från den insamlade informationen, detta sker vanligtvis genom 

intervjuer eller frågeställningar och medför att teorin kommer fram genom forskarnas 

tillämpningar. Syftet med metoden är att utveckla en teori och sedan relatera till en redan 

existerande teori. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Deduktiv metod, utgår från forskningens tillämpningar och relationer till teorier. Dessa skall 

sedan, efter resultatet, bekräfta eller falsifiera en redan förutspådd hypotes som kommit fram 

genom teorier i början av processen, detta för att finna en reviderad teori. Syftet är att 

utveckla teorin som redan finns. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Processen som har används genom denna studie är den deduktiva processen. Utifrån de 

relaterade teorierna inom belöningssystem och kundrelationer har frågeställningar utvecklats. 

Syftet som forskningsfrågorna skall hjälpa till att undersöka är om de redan existerande 

teorierna kring CRM och belöningssystem fungerar att använda tillsammans inom samma 

företag eller om teorierna måste förkastas då dem inte kan fungera tillsammans inom ett 

företag. För att få svar på forskningsfrågorna har bland annat intervjuer använts. Förstudien 

som genomförts använde sig av en annan typ av belöningssystem än fallföretaget. Förstudien 

gjordes för att utveckla den deduktiva metoden mot fallföretaget och skapa ett bättre djup i 

den slutgiltiga intervjun. Efter förstudien korrigerades dessutom intervjuformuläret då 

utformningen av intervjuformuläret inte följde samma linje som resten av uppsatsen och 

respondenterna blandade lätt ihop frågorna. Korrigeringen gjorde därför intervjuerna enklare 

att uträtta och tydligare att tolka i efterhand och för respondenterna. 

 

3.1.2 Fallstudie 

Forskningen i denna uppsats har skett genom en fallstudie istället för en survey för att skapa 

en bild av hur den emotionella aspekten hos anställda utspelar sig mot kunderna. Det som 

skiljer en fallstudie från en survey är att under en fallstudie kommer det finnas fler variabler 

att utgå ifrån men forskningsobjekten kommer vara färre än under en surveystudie. Syftet 

med fallstudien i denna uppsats är att veta; Hur och Varför de anställda agerar som de gör på 

arbetsplatsen där CRM och belöningssystem används. (Bryman & Bell, 2011) 

 

När denna uppsats hade sin början var tanken att vi skulle utföra en fallstudie på ett företag. 

Detta kom att utvecklas under uppsatsens gång tillslut bestämdes att även en förstudie skulle 

utföras. Förstudien genomfördes hos ett annat företag än fallföretaget och syftet var att testa 

intervjun för att kunna göra förbättringar till den riktiga intervjun med det valda fallföretaget.  
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3.2 Metodsynsätt 

Metodsynsättet är en vetenskaplig utgångspunkt (Arbnor & Bjerke, 1994), det kan vara 

objektivt eller subjektivt. Det som skiljer dessa två åt är att det objektiva synsättet används för 

att sammanfatta en verklighet utanför människan medan de subjektiva vill gripa skilda 

sanningar hos människan då människors intryck skiljer sig åt.  

 

Inom företagsekonomi och samhällsvetenskap finns det tre vanliga metodsynsätt som kan 

tillämpas för att skapa förståelse inom detta område. Dessa tre är aktör-, systematik- och 

analytisksynsätt. Varje synsätt har en princip med olika tillvägagångsätt, bland annat ”vem” 

som skall undersökas under arbetets gång.  

 

Aktörsynsätt, syftar till att använda en subjektiv metod och därmed förstå lika sanningar. 

Undersökningen av området skall ske ansikte mot ansikte med uppfattningar i fokus. De 

aktörer som skall intervjuas skall förväntas ge den intressantaste scenen av naturföreteelsen. 

Det väsentliga är att det ska finna en samverkan mellan individerna. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

 

Systemsynsätt, syftar till att helheten är objektiv, man vill förklara delarna med detta synsätt 

utifrån helheten. Synsättet syftar alltså till att se relationen mellan delarna. Detta är ett 

utmanande synsätt då de krävs mycket arbete eftersom fler delar skapar fler variabler att 

förstå. Inom systemsynsättet finns även en synergi, helheten är inte kärnan av aspekterna. 

Vem som kommer tillfrågas inom detta synsätt är aktörerna som förstår systemet och har 

kunskapen att beskriva dem. Det väsentliga är att finna de grundläggande delarna, 

förhållandena och fullständigheten. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

 

Analytiskt synsätt, syftar till att förklara en objektiv verklighet, möjligheten att bryta ned 

delarna från helheten och sedan sätta dem samman utan att det skett någon förändring. Det 

analytiska synsättet strävar efter att hitta ett orsakssamband, att se om det finns en korrelation 

mellan delarna kan vara en orsak De som kommer att undersökas är representanter av 

området som studeras. Det väsentliga är att det är likvärdigt och pålitligt. (Arbnor & Bjerke, 

1994) 

 

Uppsatsen skall skapa en förståelse av hur de anställda ser till sin belöning och ifall detta 

strider mot företagets arbete mot en god och långsiktig kundrelation. Studien har därför 

genomförts med ett aktörssynsätt, då vi anser att detta ger en relevant insyn inom området 

som valts för uppsatsen. Intervjuerna som genomförts för uppsatsen har skett på plats vid 

fallföretaget och vid företaget för förstudien. Intervjuerna genomfördes med direkt kontakt till 

de anställda och ledningen hos förstudie företaget. Vid intervjuerna hos fallföretaget skede 
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intervjun med företagsledningen via telefon på grund av att ledningen befann sig på annan ort 

då intervjuerna genomfördes med övrig personal. Valet av att ha denna intervjuform var för 

att lättare kunna förstå och ställa följdfrågor till varje individs svar på frågorna. På grund av 

att vi har valt att samla in data på detta sätt till uppsatsen har aktörsynsätt används. 

 

3.2.1 Val av fallföretag 

Till en början var valet av fallföretag inte helt enkelt, vi hade några företag, som alla var 

detaljhandelsföretag i åtanke men funderingar och slutsatser kring hur de kunde tänka sig 

använda belöningssystem, vilken kundkrets de hade och hur stort företaget var gjorde att vi 

ganska snabbt kunde begränsa oss till färre förslag av fallföretag. 

 

Som nämnts tidigare har uppsatsens primära information grundat sig på information från ett 

fallföretag efter ett test i en förstudie hos ett liknande företag. Tanken från början var att 

endast ett fallföretag skulle användas och att ingen förstudie skulle genomföras. Men nu i 

efterhand ansåg vi att beslutet att göra en förstudie enbart stärkte uppsatsen då alla brister i 

intervjuformuläret kunde korrigerings till intervjun hos fallföretaget och på så vis bidra till en 

bättre datainsamling.  

 

De företag som alltså medverkat till primärdata genom intervjuer är ett medelstort 

detaljhandelsföretag som använder sig av olika former av belöningssystem till sina anställda. 

Främst använder sig organisationen av kollektiva belöningssystem som är gjorda efter 

uppsatta mål för organisationens butiker i hela Sverige, och inte enbart en specifik butik. 

Företaget befinner sig på en marknad med hög konkurrens och det råder prispressning. 

Företaget arbetar även hårt med att bygga bra kundrelationer då konkurrensen på marknaden 

är relativt hård. De har även nyligen utvecklas bonussystem riktat till kunder för att bli mer 

attraktiva gentemot andra konkurrenter.  

 

3.2.2 Presentation av fallföretag. 

Genom uppsatsen har en förstudie utförts för att förbereda huvudintervjuerna. Förstudien är 

gjord hos ett liknande detaljhandelsföretag som det använda fallföretaget, dock med en annan 

form av belöningssystem. Båda företagen är placerade i Luleå Kommun, båda företagen 

tillhör även större organisationer som är belägna med flera butiker i hela Sverige. De 

fallföretag som står för insamlingen av primärdata, samt företaget där förstudien genomförts, 

kommer genom hela uppsatsen att vara anonyma. En närmare presentation av företagen 

kommer därför inte att presenteras i uppsatsen. 
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3.2.3 Datainsamling 

Den datainsamling som används för att bygga upp och skapa uppsatsen bygger på primärdata. 

Primärdatan är insamlad via intervjuer hos fallföretaget som vi valt att rikta in oss på i 

uppsatsen. Anledningen att intervjuer valts som metod för att få fram primärdata var främst 

att varje individ skulle kunna svara fritt på alla frågor. Att respondenten fick svara med egna 

ord, det vill säga det fanns inga alternativa svar för dem att välja att besvara en fråga med, ger 

oss även möjligheten att ställa följdfrågor till respondenten. Detta gav oss möjlighet att få ut 

mer information av varje intervju samt se till att respondenten håller sig inom området för vår 

uppsats. 

 

Innan genomförandet av intervjuerna hos fallföretaget gjordes en förstudie vid ett företag 

inom samma bransch som fallföretaget. Anledningen till att utföra en förstudie var för att 

testa vårt frågeformulär och göra eventuella korrigeringar till intervjutillfället med 

fallföretaget.  

 

Under genomförandet av intervjuerna med respondenterna i förstudien kände vi att 

intervjufrågorna låg i fel ordning. Därför ändrades följdordningen på frågorna och under 

intervjuerna med det riktiga fallföretaget blev intervjuerna mycket mer följsamma och lätta att 

tyda. Information om intervjufrågor, respondenter och empiri för förstudien finns som bilaga 

nummer 1-4 i slutet av uppsatsen.  

 

Genomförandet av intervjuerna hos fallföretaget började med att vi ägnade en kort tid inne i 

butiken för att skapa större förståelse om hur de anställda hos företaget behandlar sina kunder.  

Sedan påbörjades intervjuerna och de respondenterna som använts består av anställda och 

ledningen vid företaget. Företagsledningen intervjuades vid ett senare tillfälle än de övriga 

respondenterna. Anledningen till att företagsledningen intervjuades sist beror på att de 

anställda inte skulle bli förvarnade och påverkade att svara efter företagsledningens önskemål. 

 

 Alla respondenterna utom företagsledningen befann sig inne i butiken under intervju 

tillfället, företagsledningen hade vi sedan tidigare ordnat en intervju med, dock efter 

intervjuerna med resterande anställda. Innan intervjuerna startade var tanken att vi skulle 

använda oss av tre stycken respondenter och en från företagsledningen. Dock slutade 

intervjurespondenterna på totalt fem stycken då vi under besöket i butiken observerade en 

sekvens, där vi upplevde, att en kund blev behandlad med mycket negativ kundservice. Vi 

ville därför intervjua även denna anställda för att se om denne hade samma uppfattning som 

de övriga respondenterna när det gäller god kundservice och belöningssystem. 
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Varje intervju tog ca 20-30 minuter och de frågorna som ställdes till respondenterna var 

uppdelade i tre faser. Den första delen var till för att skapa en större förståelse kring varje 

enskild individ, och även ge respondenterna en chans att känna sig trygga med att bli 

intervjuade. Den andra delen av intervjun bestod av CRM, här förklarades begreppet som 

långsiktiga kundrelationer för att förtydliga för respondenterna. Den tredje och sista delen 

bestod av belöningssystem. Frågorna kring CRM var till för att respondenten skulle 

presentera vad hen anser är en god kundrelation samt ifall hen blivit informerad om de mål 

inom kundrelationer som organisationen har. Den delen som fokuserar på belöningssystem är 

till för att besvara respondentens tankar och ansträngningar för att uppnå belöning. 

 

Alla intervjufrågorna är kopplade till den tidigare insamlade teorier i uppsatsen som hittas i 

referensramen och även i bilagor, detta är för att det ska bli tydligt att jämföra samband och 

krockar från tidigare teorier med den insamlade primärdatan. Intervjufrågorna som använts 

för att samla in primärdata går att ta del av under bilaga 5-7 i slutet av uppsatsen. 

 

3.2.4 Metodkritik 

Några av teorierna som vi refererar till och bygger upp vår referensram på är; Hopwood 

(1974), Vroom (1964) och Wright (1971), vi är väl medvetna om att deras teorier är relativt 

gamla, men teorierna är än idag omtalade och refereras ofta inom andra uppsatser inom 

området av motivation och belöningssystem. Därför anser vi att dessa har god trovärdighet 

och kan användas till vår studie. 

 

Kritik och konsekvenser som kommits fram till i valen som gjorts för uppbyggnaden av 

metoden är att intervjun behövde anpassas till varje respondent då alla individer svarar väldigt 

olika på frågorna när de har möjlighet att besvara varje fråga fritt. Därav har extra 

noggrannhet tillämpats vid bedömningen av de intervjufrågor vi valt att använda för att hela 

tiden vara säkra på att intervjuerna håller sig relevanta till forskningsområdet.  

 

För att skapa ett större djup i uppsatsen kunde fler butiker inom samma organisation kunnat 

delta i undersökningen. Att ha med fler respondenter som är vana vid samma belöningssystem 

skulle stärka forskningsresultatet. 

 

En annan aspekt som kan antas vara ett kritiskt moment vid metoden är insamling av data. 

Det skulle kunna vara så att företagsledningen har påverkat de anställda i deras intervjusvar 

genom att be dem svara på ett visst sätt som är bra för organisationen. Vi antar att vi har 
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försäkrat oss ifrån detta problem när vi valt att intervjua företagsledningen sist, men det är 

endast något vi kan se som ett antagande. 
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4. Empirisk data 

 

Materialet under denna rubrik består av primärdata som är insamlad med hjälp av 

intervjuer. Primärdata beskrivs även som empirisk data och det som kommer presenteras är 

intervjusvaren från den tidigare nämnda datainsamlingen.  

 

 

4.1 Intervjupersonerna 

För att samla in empirisk data till denna uppsats har intervjuer genomförts vid ett 

detaljhandelföretag. Företaget har, som nämnts tidigare, valt att vara anonymt och det 

kommer även speglas i detta kapitel. För att få fram tillräckligt med empirisk data har 

intervjuer med totalt fem olika individer med olika befattningar från fallföretget genomförts. 

Alla respondenter har en fast anställning inom sitt företag och alla har jobbat längre än  ett år 

på samma företag. 

 

4.2. Respondenter vid fallföretag. 

Intervjuerna som genomfördes på fallföretaget gav bättre resultat tack vare förstudien. Här 

genomfördes då istället totalt fem intervjuer. De fyra första intervjuerna genomfördes på plats 

på företaget tillsammans med respondenten och intervju med företagsledningen skedde 

genom telefon.  

 

Respondenter fallföretag: 

 Respondent ett 

 Respondent två  

 Respondent tre  

 Respondent fyra  

 Företagsledning  

 

4.2.1 Intervjufrågor om den enskilda individen 

Nedan kommer empirin från den första delen av intervjun som utförts att presenteras. Den 

första delen var till för att skapa en större förståelse av den enskilda individen. 

 

Respondent ett:  

Har arbetat på företaget sedan 12 år tillbaka och har goda insikter inom företaget. Individen 

har intressen som kräver en god ekonomi. Efter uppskattning av vad hens belöning är på en 

månad utöver den ordinära lönen angavs 20 procent som troligt värde, hen medger dock att 

detta skiftar från månad till månad. Respondenten säger att hen känner sig nöjd med sina 
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arbetsuppgifter och känner sig motiverad av kunder och kollegor på arbetsplatsen, detta då det 

förekommer en bred arbetsrotation och medfört till bra sammanhållning på arbetsplatsen. När 

det gäller utbildningar på arbetsplatsen har butikskedjan nyligen börjat satsa på fler 

utbildningar som de anställda kan ta del av via en bildskärm i fikarummet. Dock medger 

respondent ett att det inte finns tillräckligt med tid till utbildning vilket hen ser som en stor 

nackdel då det skulle bidra till att öka motivationen och försäljningen inom företaget.  

 

Respondent två:  

Har arbetat på företaget sedan 12 år tillbaka och har goda insikter inom företaget. Individen 

har intressen som kräver en god ekonomi. Efter uppskattning av vad hens belöning utöver den 

ordinarie lönen varje månad är angavs 10-15 procent som troligt värde, hen medger dock att 

detta är svårt att bedöma och kan skifta från säsong till säsong och månad till månad. 

Respondent två har tidigare arbetat inom ett annat företag som använde belöningssystem. 

Detta system grundades på samma förutsättningar som de system respondenten arbetar med 

idag. Det som motiverar respondent två berättar hen är främst kundkontakten man får i 

arbetet, sedan kommer arbetskamrater och arbetsuppgifter där hen känner att hen kan påverka 

mycket av sina arbetsuppgifter.  

 

Respondent tre:  

Har arbetat på företaget sedan 2-3 år. Individen har intressen som kräver en god ekonomi. 

Efter uppskattning av vad hens belöning utöver den ordinarie månadslönen är angavs 15 

procent som ett troligt värde, men respondenten är väldigt osäker på att uppskatta en exakt 

siffra. Jobbet på denna arbetsplats är det första arbete med belöningssystem för individen och 

hen anser att det är jättebra. Motivationen till att belöningssystem är bra är att hen är mycket 

tävlingsinriktad och gillar att sträva efter, och uppnå mål. Det som motiverar respondent tre 

mest på arbetsplatsen är de specifika arbetsuppgifter som respondenten har, dessa innefattar 

mycket kreativitet och ett stort ansvar över hur det ser ut inne i butiken. Hen nämner även att 

arbetskamraterna och det sociala med kunderna är något som bidrar till att finna motivation 

på arbetsplatsen.  

 

Respondent fyra: 

Har arbetat på företaget i 12år. Individen medger att hen har intressen som kräver en god 

ekonomi. Efter uppskattning av vad hens belöning utöver den ordinarie månadslönen är 

angavs ett maxvärde på 10 procent, respondenten medger även att belöningarna var större för 

några år sedan. Vid intervjufrågan om ”vad som får dig att känna dig motiverad med dina 

arbetsuppgifter” svarade individen att kunderna och arbetsmiljön främst var de motiverande 

faktorerna på arbetsplatsen. Hen motiverar svaret med att problemlösningen som kommer 
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med att hjälpa en kund, och på så vis automatiskt dra in pengar till företaget, som är en av de 

viktigaste uppgifterna, motiverar väldigt mycket.  

 

När intervjun genomfördes med respondent fyra observerades extra att detta var den enda 

respondenten som inte svarade att arbetskollegorna var en stor faktor till motivation på 

arbetsplatsen trots att respondent fyra blev direkt frågad ifall hen såg arbetskamraterna som 

motiverande, när denne var den enda som inte nämnde detta själv.  

 

Företagsledning: 

Företagsledaren har arbetat inom företaget i ca 2 år. Hen berättar att hen har intressen som 

kräver en god ekonomi och att det även är hen som drar in den största delen av inkomsten till 

sitt hushåll. Efter en uppskattning av sin egen belöning utöver lönen på ett år svarar individen 

att belöningen ligger på ca 7 procent, hen medger även att detta är lägre än de övriga 

anställda, men förklarar att hen endast får belöning en gång om året och på en större summa. 

Respondenten berättar att det som får hen att känna sig motiverad på arbetsplatsen är drivet 

av att skapa förändringar och förbättringar. Hen drivs av att sätta upp mål och se hur 

förändringar genomförs. Hen berättar även att den personliga utvecklingen hos anställda är 

lika motiverande att vara med att ta del av. 

 

4.2.2. Intervjufrågor om CRM-arbete 

Nedan kommer empirin från den andra delen av intervjun som utfört för att skapa en bild av 

hur de anställda ser på CRM-arbetet vid arbetsplatsen. 

 

Samtliga respondenter medger att en bra kundrelation kräver att de utför en 

kundbehovsanalys om vad kundens syfte med att besöka butiken är. Samtliga respondenter 

påpekar även att de alltid ser till kundens behov i deras arbete och inte till sin egen belöning. 

De anser att de skall hälsa på alla kunder, eller minst lyfta blicken och skapa ögonkontakt 

med varje kund, för att visa att varje kund blivit sedd. Personalen anser även att detta medför 

att kunden vågar be om hjälp även om personalen inte hinner fråga varje kund om de faktiskt 

vill ha någon specifik hjälp. En avvikelse från detta synsätt på CRM-arbete kom från 

respondent fyra som inte alls nämnde något om att hälsa på kunden i någon av CRM-

frågorna. 

 

Respondent ett:  

Hen nämner att företagsledningen har gett order och att det finns riktlinjer om hur en god 

kundrelation skall utvecklas. Hen nämner att företagsledningen är relativt ny och de flesta 
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anställda har arbetat där en så pass lång tid att det förkommer fortfarande oklarheter för 

ledningen som de anställda hjälper hen med, respondent ett menar att detta kan vara en 

anledning till att några specifika riktlinjer inte har utformats från ledningens håll.  

 

Respondent ett nämner att organisationen använder sig av ett relativt nytt bonussystem till 

deras kunder. Bonussystemet gör att kunderna får en viss procentuell återbäring på det de 

handlar, samt att de får ta del av vissa rabatter. Organisationen har även nyligen gjort en 

satsning på att utveckla nya kundrelationer till företag och inte enbart fokusera på privata 

kundrelationer. Detta är alltså, menar respondent ett, ledningens sätt att visa för de anställda 

hur de vill att de skall bygga goda och långsiktiga relationer till kunder. 

 

Respondent två:  

Hen säger att det inte finns någon spets inom ramen av hur en kundrelation och bemötande 

skall gå till väga, dock påpekar hen att det finns vissa ramar. Respondent två säger att vid 

starten av butiken och när hen började arbeta vid företaget för 12 år sedan fick hen ta del av 

en två veckor lång utbildning. Efter utbildningen har det inte kommit någon uppföljning, men 

hen har fått ta del av utbildningar som inriktat sig på hens extra arbetsansvar. Respondenten 

nämner att organisationen använder sig av nyckeltal som sänds ut till de olika butikerna för 

att vissa vad de ska uppnå för att nå belöning. Varje butik får dessa nyckeltal mailade till sig, 

och butiken strävar sedan efter att nå dessa mål med bland annat regelbunden uppföljning på 

morgonmöten som genomförs i butiken. Om man inte uppnår målen under någon månad får 

man diskutera i butiken vad man ska förändra för att nå sina mål, respondenten säger att det är 

svårt att diskutera med någon annan butik då alla har så olika resultat beroende på bland annat 

butikens geografiska plats i landet. 

 

”När det finns en bra kundrelation kommer kunden tillbaka till butiken” (Respondent två, 

2014) 

 

Hen anser även att kundrelation och belöningssystemet i butiken går hand i hand, när det 

finns en bra kundrelation kommer kunderna tillbaka till butiken. Respondenten säger även att 

om inte den produkt kunden efterfrågar finns inne i butiken har hen inga problem med att 

hänvisa till en annan kedja istället för att sälja något som inte kommer möta kundens behov. 

Hen menar att detta i de flesta fall skulle leda till reklamation och en missnöjd kund som 

väljer att inte besöka butiken igen.  
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Respondent tre: 

Respondent tre nämner att i denna butik är det många stamkunder vilket har utvecklat en bra 

relation till speciellt dessa kunder. Hen nämner att de finns riktlinjer som de anställda skall 

följa och dessa finns uppsatt på flera ställen i personalutrymmena. Riktlinjerna fokuserar på 

tre olika grenar varje år. Kundservice är en punkt, bland annat att en kund alltid skall bemötas 

med ett hej. 

 

Respondent tre har inte fått någon specifik utbildning gällande den säljande rollen inom 

butiken, men en utbildning med resterande personal som har samma anställning inom 

butikerna i norr regionen har hen tagit del utav. Hen nämner även att det finns massor av 

webb utbildningar som de anställda kan ta del av under arbetstid. 

 

Hen nämner att fokusen i första hand ligger på kundens behov, men medger också att mer-

försäljning alltid är i åtanke och hen anser att detta hjälper till att få en nöjdare kund som 

känner sig mer nöjd när det är dags att börja använda sin nyinköpta produkt. Hen gav ett 

exempel på mer-försäljning vilket var; om en kund köper en klocka så finns det alltid 

exponerat batterier nära tillhands för att kunden ska bli påmind om att detta krävs för att 

använda produkten som är på väg att inhandlas. Detta är ett enkelt sätt att alltid sälja lite mer 

menar respondenten. Hen nämnde också att för att skapa fler nöjda kunder så förekommer det 

att personalen tar sig tid och byter batterier i vissa produkter åt kunder trots att detta inte ingår 

i butikens kundservice. 

 

Respondent fyra: 

Respondent fyra menar att en bra kundrelation är gjord när en kund går från butiken och har 

fått sitt problem löst, hen menar att riktlinjerna som hen fått för att kunna utveckla en god 

kundrelation är att kunna lösa kundernas enklare vardagsbestyr, hen säger att detta genomförs 

på bästa sätt av att använda den utbildning och tidigare erfarenhet som hen har. Respondenter 

säger även att det presenterats att organisationen skall skapa sina långsiktiga kundrelationer 

utifrån massa ord, som nytänkande, nyskapande, och tillmötesgående, dock verkar han inte ha 

någon uppfattning av var organisationen har satt upp för specifika mål inom CRM. Hen 

menar även att detta innefattar att hen ibland kan skicka en kund vidare till en annan butik om 

inte produkten som kunden söker finns i butikens sortiment.  

 

Företagsledning: 

Företagsledningen berättar att ledningen för företaget har givit specifika mål för varför 

företaget skall hålla på med CRM. Hen berättar även att företaget har en god 

konkurrensfördel då en analys av organisationen visar att många kunder kommer tillbaka på 
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grund av den personliga servicen som erbjuds. Företagsledningen förklarar att de med mer 

kunskap och positiv och personlig service hela tiden jobbar med att skapa konkurrensfördelar. 

Hen berättar att hela organisationen följer värdeord som är, Värme, Nytänkande, Engagemang 

och Handlingskraft. Detta är värderingar som de anställda alltid ska bedöma sina beslut 

utefter. 

 

Företagsledningen berättar vidare för oss att organisationen använder sig av klubbkort för sina 

kunder. Hen menar att detta ger jättemycket lojalitet till kunderna eftersom de känner att de 

får tillbaka något av att handla i butiken. Hen berättar även att det är bra för butikens CRM-

arbete att använda klubbkort då det medför att butiken kan analysera kunden på ett sätt de inte 

hade kunnat annars. Nu kan de se i snitt hur mycket en klubbmedlem handlar för i förhållande 

till en kund som inte är klubbmedlem. Hen berättar även att de riktar reklam till 

klubbkunderna som passar dem, och att de får information om kampanjstarter mm.  

 

Företagsledningen berättar att organisationen använder sig av CRM-arbete för att de i första 

hand menar att de långsiktiga kundrelationerna är superviktiga och att företaget inte skulle 

överleva utan dem. Hen menar även att de driver anställda att anstränga sig lite extra för 

kunden vilket resulterat i att de anställda ibland blir lite för serviceinriktade och att det i alla 

försäljningsfall nästan inte blir lönsamt för företaget. 

 

4.2.3. Intervjufrågor om belöningssystem 

Nedan kommer empirin från den tredje delen av intervjun att presenteras. Denna har 

framtagits för att skapa en förståelse för hur den anställda agerar gentemot belöningssystemet. 

 

Respondent ett: 

Respondent ett berättar att hen prioriterar att utföra sina arbetsuppgifter i första hand och att 

bonusen kommer i andra hand. Hen berättar även att målen för att nå bonus alltid ligger i 

bakhuvudet men de är inte det primära när man bemöter en kund. Hen berättar att det inte är 

några problem att erbjuda service som är utanför företagets mål även om inte kunden handlar 

idag, den kanske kommer tillbaka imorgon istället. Hen berättar även att ibland får man 

skicka en kund till en konkurrent om man vet att butiken eller organisationen inte har den 

produkt som kunden efterfrågar. Respondent ett berättar även att de anställda på företaget 

varje månad får en bonus. Det är inte alltid den är så stor men hen förklarar att det ska gå 

riktigt dåligt om ingen bonus alls ska bli utdelad. 
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Respondent två:  

Respondent två nämner att det inte skulle fungera att fokusera på att arbete för belöning för 

att kunna uträtta sina egna intressen, då hen menar att detta skulle kollidera med 

kundrelationen och situationen skulle inte längre bli den bästa möjliga för kunden. Hen 

förklarar att belöningssystemet fungerar på så vis att de får olika nyckeltal från organisationen 

som skall uppnås och där uppföljning sker nästan varje dag. Hen nämner även att det inte är 

någon press från ledningen att uppnå målen för belöning, även om respondenten jättegärna 

vill uppnå målen så säger hen att så länge hen gjort sitt bästa så känns det bra. Målet för 

respondenten är alltid att kunden ska få en bra helhetsupplevelse. 

 

Respondenten berättar att organisationen tidigare använde sig av en annan variant av 

belöningssystem som hen uppskattade bättre än det nuvarande systemet. Hen säger att det var 

lättare att få belöning förr eftersom de räknade ut bonusen på ett annat sätt som var bättre 

anpassad efter varje enskild butik. Hen säger att det i dagsläget är svårt för butiken att nå upp 

till vissa nyckeltal på grund av butikens geografiska läge, och menar på att butiker i södra 

Sverige ibland har fördel vid vissa nyckeltal. 

 

Respondent två gillar både det kollektiva- och det individuella- belöningssystemet men om 

hen fick välja skulle de förekomma ett individuellt system för att motivera de anställda som 

behöver en extra motivationshöjare och som lätt blir fri-åkare på dem som anstränger sig det 

lilla extra. Det är de som är nackdelen med det kollektiva belöningssystemet menar 

respondent fyra. 

 

Respondent tre:  

Respondent tre berättar att de primära inom hens befattning på företaget är att fokusera på 

olika kampanjer beroende på vilken säsong det är. Det hen behöver ha i åtanke är vissa 

fokusprodukter som exempelvis specifika företag har köpt in hos företaget och därmed kräver 

att bli exponerade på en attraktiv yta i butiken. Respondenten berättar att det finns vissa 

parametrar som hen måste uppnå från företagets sida och att det självklart är motiverande när 

dessa uppfylls då hen beskriver sig som en person som aldrig blir nöjd och alltid vill höja sin 

prestation en nivå, hen säger att hen ser detta som en positiv egenskap i sina arbetsuppgifter. 

 

Hen berättar vidare att det är motiverande att se och uppmuntra andra på arbetsplatsen att 

även de ska jobba för att höja sina egna prestationer, hen säger att detta ligger till grund för 

varför hen även anser att ett individuellt belöningssystem är bättre än de nuvarande 

kollektiva. Respondent tre menar precis som respondent två att fler skulle bli motiverade att 
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göra ”det lilla extra” om de fick styra sin egen belöning och inte kunde glida med på att andra 

anställda gör ett bra jobb.  

 

Respondent fyra: 

Respondent fyra säger att de primära målen för att nå en belöning varje månad är familjen och 

hobbyn. Hen menar att såklart vill familjen att hen tjänar mer pengar. Den sekundära 

dragkraften för att nå målen kommenterar respondenten med att det alltid är en ”morot” att nå 

upp till målen och den försäljningen som man ”bör” nå upp till varje månad. Hen menar att 

för att nå målen handlar det om att hitta en god balans mellan låga personalkostnader och hög 

försäljning. Respondenten berättar att de instruktioner som hen har fått ta del av för att nå upp 

till belöningsmålen innebär att de anställda ska sälja varor med hög lönsamhet, hen menar att 

de inte är totalsumman på en dag i kassan som räknas utan att man sålt produkter som man 

fått in mycket pengar av. Respondenten berättar vidare att hen väljer att även sälja produkter 

som inte har samma höga lönsamhet för företaget ibland om kunden vill ha en helt annan 

produkt. Hen berättar även att hen gärna hjälper kunder även om de inte köper något, de kan 

hända att de kommer tillbaka imorgon, man får så ett frö hos kunden. 

 

När hen får frågan om vilket belöningssystem som finns på arbetsplatsen avviker svaret lite 

från de andra respondenterna. Arbetsplatsen använder kollektivt belöningssystem och 

respondent fyra är den enda som föredrar detta framför individuellt då hen menar att ”alla ska 

få ta del av kakan”. Hen berättar också att det känns bra att det inte är någon konkurrens om 

kunder i butiken som hen tror det skulle bli om man använde sig av individuellt 

belöningssystem.  

 

Respondenten fyra säger även att det är trist att inte uppnå målen för belöning då det blir 

mycket mer trivsamt på arbetsplatsen och hemma om man får belöning. 

 

Företagsledning:  

Företagsledningen berättar att den primära dragkraften för hen att uppnå sina belöningsmål är 

att hela tiden jobba med målen. Hen säger att organisation- ledarskap- och förändringsarbete 

är motiverande dragkraft för att nå upp till målen. Hen berättar att skapar man bra relationer 

och framgångar med kunderna så kommer resultaten med det. Dock är respondenten tydlig 

med att hen inte behöver nå upp till belöningsmålen för att veta att hen gjort ett bra jobb. Hen 

berättar att det är en belöning i sig att se att butiken har god lönsamhet och glada kunder som 

kommer tillbaka. Hen berättar också att utan god personal i en butik kan man inte uppnå 

dessa resultat. 
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Hen berättar vidare att de belöningssystem som finns på arbetsplatsen är fler än de kollektiva, 

det finns även individuella och olika säljtävlingar inom företaget. Säljtävlingarna är oftast 

kollektiva för hela butiken för att de ska uppnå ett visst resultat tillsammans. De individuella 

belöningssystemen som finns riktar sig till butikschefen som får bonus en gång om året 

istället för varje månad som övriga anställda. 

 

Företagsledningen har inte arbetat så länge inom företaget och har lite svårt att ge svar på i 

vilken utsträckning som hen uppnår målen för belöning. Men hen berättar att den första 

belöningen som hen fått utdelad var hen nöjd med. Dock poängterar respondenten ännu en 

gång att bonusen inte är det primära målet med arbetet. Hen ser belöningen helt som en bonus 

och det är inget som hen bygger sin privatekonomi och blir beroende av på samma sätt som 

hen tror att andra säljare på företaget skulle sakna sin bonus om de blev av med den. Hen 

berättar, som nämnt tidigare, att hens procentsats av belöning på den ordinarie lönen är 

mindre än för de andra säljare, endast ca 7 procent. Hen berättar också att på denna belöning 

skattar hen ca 60 procent vilket gör att det inte blir någon speciellt stor bonus kvar att plocka 

ut när det är dags. Det blir alltså bara en bonus. 

 

De instruktioner som företagsledningen fått av sin chef för att uppnå belöningsmålen är tre 

olika områden som butiken behöver fokusera extra mycket på under året. År 2014 ligger 

fokuseringen på butikens bonussystem för kunder, butikens resultat och butikens försäljning. 

Hen berättar även att hen borde jobba mer utifrån de årliga punkter som hen blir tillsagd att 

fokusera på, men att butiken även diskuterar och sätter upp egna mål än de som 

organisationsledningen delat ut, detta för att förbättra i butiken. 

 

När frågan kring hur hen känner om press om att hen måste uppnå målen inom systemet för 

att uppnå belöning svarar respondenten att hen tycker det är bra med fokusmål, hen menar att 

när man jobbar i ledningen får man räkna med att ha krav på sig om att kunna genomföra 

vissa prestationer. Hen berättar även att hen finner det stimulerande och förklarar att 

relationen med hens chef är väldigt god och att det bidrar till att det är stimulerande att uppnå 

de mål som satts upp. 
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5. Analys 

 

Detta kapitel kommer att koppla samman de teorier och empirin som använts i uppsatsen för 

att sedan analysera dessa utifrån varandra.  

 

 

5.1. CRM-arbete i ett detaljhandelsföretag 

Lars Andersson (2014) säger att det viktigaste en butik har att tänka på när de arbetar med 

CRM är att ge kunden den service som förväntas av företaget. Lars Andersson (2014) 

presenterar även att det är bra för företagen att helst överraska kunden och ge service som är 

över kundens förväntan. Företagsledning vid fallföretaget som vi intervjuade fyller i denna 

teori med att om CRM-arbetet i butiken driver de anställda till att göra sitt yttersta i varje 

enskild försäljningsprocess. Företagsledningen förklarar att ibland blir servicen för en kund så 

god att det inte alltid är lönsamt för företaget. De flesta anställda vid företaget påpekar att 

kunden alltid kommer i första hand när de befinner sig på arbetsplatsen, de meddelar att för 

att hjälpa en kund genomför de en kundbehovsanalys för att kunna erbjuda den service som 

varje kund efterfrågar. Peelen (2005) presenterar i en teori att det är viktigt för företag att ha 

en relationsstrategi som inte endast bygger på försäljning hos företaget. Han menar att genom 

att förstå kunden kan man bygga långa och mer hållbara kundrelationer för företaget. Även 

denna teori bekräftas av företagsledning som påpekar vikten av långsiktiga kundrelationer 

med att företaget inte skulle överleva utan dem. För att bekräfta teorierna ovan med god 

service och långsiktiga kundrelationer kan vi återigen hänvisa till företagsledning som säger 

att företaget har en god konkurrensfördel i att många kunder väljer att komma tillbaka till 

butiken på grund av den goda och personliga servicen som erbjuds. Detta har även gjort att 

butiken har långsiktiga kundrelationer. Respondent tre vid fallföretaget bekräftar att butiken 

har många stamkunder och att det med åren har utvecklats en bra relation speciellt till dessa 

kunder.  

 

McKim & Hughes (2000) har i en studie kommit fram till teorin om att många företag 

använder CRM endast för att öka sin egen försäljning och skapa konkurrensfördelar, istället 

för att använda det som ett verktyg för att skapa långsiktiga och nöjda kunder. Under de 

intervjuer som genomförts med fallföretaget visas motsatsen till detta då nästan alla 

respondenterna var eniga om att kunderna alltid kom i första hand. Respondenterna svarar 

med att det inte är några problem att skicka vidare en kund till en annan butik om de har 

något som fallföretaget inte kan erbjuda. En annan respondent förklarar även att butiken 

använder sig av bonussystem till kunderna i form av klubbkort som hela tiden ger en viss 

procentuell återbäring vid varje köp samt att de får ta del av bonuscheckar som 



 - 31 - 

ickemedlemmar inte får. En respondent förklarar att hen aldrig skulle sälja något som kunden 

inte behöver då det troligtvis kommer leda till reklamation och att kunden inte kommer 

tillbaka till butiken. Det finns dock några respondenter som förklarar att kunden alltid ligger i 

största fokus, men berättar vidare att mer-försäljning alltid är i åtanke och förklarar att är man 

tävlingsinriktad är belöningssystemet ändå en bidragande faktor till motivation. En annan 

respondent berättar även att kunden kommer i första hand samtidigt förklarar hen att 

belöningarna för en god prestation var större förr. Företagsledningen vid fallföretaget 

förklarar att organisationen har en stor konkurrensfördel av att använda sig av CRM, då 

analyser av företaget visar att kunderna kommer tillbaka till viss grund av detta själ. Hen 

berättar vidare att klubbkorten som butiken har skapar mycket lojalitet till kunden, hen säger 

även att de är bra för butiken då de kan analysera sina kunder bättre och även rikta reklam 

mot specifika målgrupper. 

 

McKims & Hughes (2000) teori blir mot detta fallföretag till viss del falsk då de faktiskt 

använder sig av CRM på ett sätt som gynnar både företaget och kunden. Samtidigt kan 

respondenternas svar analyseras på ett sådant sätt att vissa lockas lite extra av att kunna skapa 

ett större nätverk för företaget och på så vis lockas till bonus för sig själv eller fler 

konkurrensfördelar för företaget. 

 

Peelen (2005) presenterar även en teori som säger att om företag använder sig av CRM måste 

materialet som samlas in vara av god kvalité, annars kommer inte företaget eller kunden ha 

någon nytta av den lagrade informationen. Det CRM-arbete som utförs i butiken vid detta 

fallföretag är den direkta kundkontakten med kunderna, och respondenterna vid detta 

fallföretag menar att kunderna bidrar till en stor motivationsfaktor på arbetsplatsen. Den 

kundkontakt som uppnås via en god kundrelation kan öka försäljningen för företaget, som 

även ger en god kunskap om kunderna vilket i sin tur leder till att butiken har många 

stamkunder. Problemlösningen man tar del av när man hjälper en kund och nysatsningar från 

företagets sida, tillsammans med utbildningar gör att respondenterna lär sig att ge god service 

utifrån att de anställda lär sig att snabbt ta upp information om kunden. Den CRM-

information som företaget använder och lagrar är för deras klubbkort, och denna information 

används som nämnts tidigare för att rikta reklam och kunna ge klubbkunder möjlighet att ta 

del av erbjudanden och kampanjer.  

 

5.2. Belöningssystem i ett detaljhandelsföretag 

Belöningssystem används av organisationen för att sträva åt gemensamma mål genom hela 

landet, organisationen har därför samma mål i alla butiker. På grund av att Sveriges klimat 

skiljer sig mycket från söder till norr kan dessa mål vara omöjliga för de anställda att nå upp 
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till i alla butiker då dessa mål kan innefatta att sälja en specifik produkt som inte är 

klimatanpassad till deras butik. Detta är mycket vanligt i norra delar av Sverige. Samtliga 

butiker får ta del av dessa mål och vet genom detta vad som förväntas av dem. 

Förväntansteorin skapad av Vroom (1964) speglar det den anställde anser kan leda till något 

positivt och i detta fall en bonus, det vill säga hur den anställde uppfattar sina möjligheter att 

få en bonus. Hopwood (1974) utvecklade en modell för att mäta presentationen som de 

anställda han nämner att alla sysslor inte kan mätas med detta system, modellen menar att 

genom att mäta beteendet anpassar de anställda sig efter organisationens mål.  Organisationen 

har därför valt att ha flera olika mål som personalen får ta del av varje vecka som just nu 

innefattar bland annat att utveckla en bra kundrelation genom ett nytt bonussystem till kunder 

samt ökad försäljning av produkter. 

 

När de anställda är medveten om att alla mål inte går att nå upp till påverkar detta 

motivationen att marknadsföra vissa specifika produkter. Bakgrund till detta kan vara 

exempelvis butikens geografiska plats. De anställda känner att deras möjlighet att nå 

belöningsmålen inte är möjliga i deras region och motivationen minskar därför. 

 

Kritiken mot belöningssystem handlar om just dessa dilemman, när personalen inte har 

möjlighet att nå upp till dessa belöningsmål kommer det inte finnas motivation och 

ansträngning att genomföra denna uppgift då arbetet att nå belöningsmålen skulle kräva mer 

än vad belöningen består av. Kohn (1993) nämner detta i sin teori där han föreslår att det inte 

skall användas bonussystem för det blir till ett straff för dem som inte når upp till målen.  

 

Organisationen har därför utvecklat ett belöningssystem som gör att olika delar skall vara 

uppfyllda, samtliga i personalen meddelade att varje månad erhålls en bonus utefter detta 

belöningssystem, trots att alla mål ej är uppfyllda. Personalen nämner attr detta nya system 

som organisationen gått över till är det svårare att komma upp till den höga bonusen som de 

fick med det gamla belöningssystemet som var mer butiksanpassat.  

 

Kohn (1993) nämner även att belöningssystem kan skapa osämja i arbetslaget när personalen 

endast strävar efter en bonus. De tre första intervjuerna resulterade i samma slutsatser där vi 

även gjorde observationer inne i butiken där tre respondenter talade glatt till varandra och 

omgav sig med en varm atmosfär. Dessa meddelade även samma åsikt gällande 

belöningssystemet, de säger att det hade varit trevlig om målen blev uppfyllda varje månad: 

På grund av att kraven inte alltid känns genomförbara är fokusen på att nå belöning inte alltid 

så viktig för deras butik. De höll alla med om att fokusen enbart ligger på kundens behov och 

inte företagets mål, även den sista respondenten höll med om detta. Den sista individen som 
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vi valde att intervjua efter att ha observerat en, vad vi anser, dålig kundhantering, verkade 

vilja avskärmade sig från sina arbetskamrater och höll sig lite på avstånd från de andra. 

 

Alla respondenter utom respondent fyra nämnde att det varje vecka kommer information från 

ledningen för organisationen om målen som skall strävas efter för att uppnå belöning. Vid 

intervjuerna visade det sig att det även var de respondenterna som verkade mest nöjda med 

sin belöning hade bäst koll på vad som krävs av dem för att erhålla belöningen. Respondent 

fyra nämner att ingen information om kraven för målen meddelas till personalen men nämner 

vid fler tillfällen att systemet blivit sämre. Enligt förväntansteorin (Vroom, 1964) kan detta 

missnöje bero på att respondenten inte tagit del av kraven som krävs och inte heller uppfatta 

vilka mål som skall uppfyllas för att nå belöning på samma sätt som resterande individer i 

arbetslaget. 

 

Organisationen som har undersökts har ett kollektivt belöningssystem och det var enbart 

respondent fyra som ansåg att detta var bättre än ett induviduellt belöningssystem. De övriga 

såg inget negativt med de kollektiva belöningssystemet men ansåg att det hade gynnat 

arbetslaget om det hade förekommit individuella system. De anser att motiveringen och 

informationssökningen om produkterna till kunderna skulle öka hos samtliga i arbetslaget.  
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6. Slutsatser och diskussion 

 

I uppsatsens sista kapitel ska läsaren få ta den av slutsatser och svar på forskningsfrågorna. 

Här presenteras författarnas egna tankar och analyser kring uppsatsen och vad den kommit 

fram till. Sist i kapitlet redovisas förslag till vidare forskning. 

 

 

6.1. Slutsatser 

Vi kan urskilja ett mönster om att förväntansteorin som skapats av Vroom (1964) är rätt att 

tillämpa när företag väljer att arbeta med belöningssystem. Detta på grund av den enda 

respondenten som gav känslan att inte vara nöjd på arbetsplatsen var även den som inte viste 

vad företaget hade för krav för att nå belöning. Om denna individ skulle få mer kännedom om 

kraven som ges ut av organisationen finns även möjligheten att ändra beteende för att uppnå 

organisationens mål för belöning. Genom denna information skulle även kundrelationen 

utvecklas då företaget har många olika punkter som skall gynna företagets kundrelationer. Vi 

anser att det alltid kommer finnas individer som misstrivs med sina arbetsuppgifter. Genom 

att upplysa alla i personalen om målen som krävs för belöning skulle det kunna fungera som 

ett motivationsverktyg och individen ges då möjlighet att känna stolthet på sin arbetsplats och 

efter sitt utförda arbete. Dessa slutsatser dras av att de respondenter som var mest nöjda med 

organsationens belöningssystem var dem som tog del av informationen som företaget 

distribuerar ut till sina butiker.  De är även dessa individer som verkade trivas mest på 

arbetsplatsen och med sina arbetsuppgifter och visar en stark anknytning till CRM- arbete och 

utveckling av goda kundrelationer.  

 

Om förväntansteorin är riktad till samtliga anställda kommer Kohns (1993) kritiska åsikter 

inte att kunna tillämpas på belöningssystemet. Där möjligheterna för konflikter efter 

meningsskiljaktigheter kommer minska eller tas bort då samtliga individer kommer veta vad 

som krävas för att uppfylla organisationens krav för belöning. Belöningssystemet kommer 

därför fungera just som en bonus utöver lön för motivera den anställde.  

 

Detta kräver att företagets belöningssystem är tydliga och har enkla ramar som de anställda 

enkelt förstår och enkelt kan ta del av för att förstå vad som förväntas av den anställdes 

arbete. Det har även stor betydelse att belöningssystemen inte enbart fokuserar på försäljning 

utan även grundar sig i utvecklingen av kundrelationer. Om företaget lyckas med denna 

åtgärd kommer det inte finnas en krock mellan CRM-arbete och belöningssystemen. 
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6.2. Svar på forskningsfrågor 
 

 Hur värdesätter företaget sina kundrelationer?  

 

Företaget är mycket mån om sina kundrelationer och uppbyggnaden av nya. För att förstärka 

företagets CRM-arbete har organisationen utvecklat ett bonussystem riktat till sina kunder. 

Genom bonussystemet kommer organisationen att kartlägga individernas köp i respektive 

butik samt skicka ut speciella erbjudanden. Organisationen har även tydliga mål om hur de 

vill att kunderna ska bli omhändertagna inne i och utanför butiken. Informationen om detta 

skickas till samtliga butiker i landet varje vecka. De anställda får där ta del av värdeord. 

Dessa värdeord är alltid väldigt riktade mot att skapa just långsiktiga och goda kundrelationer, 

och de anställda påpekar att de är väl medvetna om värdeorden som även har berörts som 

nyckelord. En respondent verkade inte alls ha samma goda uppfattning om vad 

organisationen vill uppnå med långsiktiga kundrelationer. Vi anser att detta kan bero på att 

hen har lite information om organisationens budskap som sker veckovis och därför inte tar del 

av informationen. Detta har medfört till respondentens annorlunda uppfattning av 

kundrelationer och att det är därför hens svar avvek från de övriga respondenterna även när de 

kommer till värdeorden. 

 

Genom ovanstående information kan vi dra slutsatsen att organisationen arbetar hårt för att 

upprätta goda och långa kundrelationer till sina kunder Dock se vi en brist i 

informationsutdelningen på företaget då samtliga respondenter inte var medveten om hur 

organisationen önskar att kundrelationerna skall byggas. 

 

 Hur påverkar belöningssystem de anställda som hanterar kundrelationen?  

 

Ingen av respondenterna ville erkänna att de jobbar för att sträva mot att få en belöning. Det 

framgår ändå tydligt att det fungerar som ett motiveringsverktyg till samtliga anställda men i 

olika utsträckningar. Denna slutsats är dragen då det erkänns av respondenterna att det är 

positivt med en hög bonus och att det ligger i deras undermedvetna att bonusen delas ut 

kollektivt i slutet av månaden. 

 

 När ett företag hanterar både kundrelationer och belöningssystem, väljer den anställda 

då att jobba mer med det ena eller det andra systemet även om det finns en risk att detta 

går emot företagets policy 
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När det råder kollektivt belöningssystem har den enskilda individen svårare att påverka sin 

egen bonusutdelning än om man använder individuellt belöningssystem. Den anställde har 

därför mer att förlora om den väljer att gå emot företagets riktlinjer av kundrelationer, detta 

på grund av att straffet för dåligt uppförande kan vara högt inom arbetslaget när samtliga 

påverkas av minskad bonus. Detta kan därför skapa osämja i arbetslaget och individens 

agerande kan ge oanade negativa effekter ifall övrig personal uppmärksammar ett dåligt 

uppförande mot kunder som påverkar även deras belöning. Genom detta kommer den 

anställde att ”tvingas” hålla sig inom ramen för företagets CRM-mål och fokusen kommer 

inte ligga till att maximera den enskilda belöningen i slutet av perioden. 

 

6.3. Tankar kring uppsatsens syfte 

Syftet med uppsatsen har vart att undersöka om anställda vid ett detaljhandelsföretag väljer 

att arbeta med långsiktiga kundrelationer även om företaget använder sig av belöningssystem 

som motivation för de anställda.  

 

Vi tycker det har fungerat bra att hålla sig till syftet och vi anser att det speglar sig bra som en 

röd tråd genom studien. Syftet har genom uppsatens arbete konstaterats vara sann då en 

anställd oftast väljer att fokusera på kunden och företagets långsiktiga kundrelationer även om 

företaget använder sig av belöningssystem för att motivera de anställda att sälja mer och till 

fler kunder. Syftet är dock inte helt säkert sant i alla situationer, hade uppsatsen haft ett större 

omfång anser vi att fler individer svarat att de arbetade mer för belöningssystemet än för den 

långsiktiga kundrelationen. Detta anser vi då vi kunde se att en viss avvikelse från att endast 

bygga långsiktiga kundrelationer i förhållande till att få belöning fanns, dock en väldigt liten 

sådan. Vi anser att om datainsamlingen haft ett större omfång med fler respondenter hade 

denna avvikelse blivit större och alltså medverkat till ett tydligare resultat att analyser att 

tolka. 

 

6.4. Vidare forskning 

Genom arbetet med denna uppsats har vi kunnat konstatera att empirin och teorierna följer 

varandra väldigt bra. De avgränsningar som gjorts i uppsatsen har medfört att undersökningen 

blivit ganska smal, och en rekommendation för vidare forskning är att undersöka CRM i ett 

företag som använder sig av endast provisionsbetalning som lön för anställda. Vi tror detta 

skulle kunna ge ett mer avvikande resultat från CRM-arbetet än de gjort i denna uppsats och 

tycker därför ämnet vore intressant att undersöka. Vi rekommenderar även att undersökningen 

sker vid ett medelstort företag och att datainsamlingen innefattar fler respondenter.  

 



 - 37 - 

Detta företag har samma belöningssystem i alla butiker, dock är butikerna utspridda i hela 

landet och klimatförändringar gör att belöningsmål blir svåra att uppnå i vissa butiker under 

vissa säsonger. Det skulle vara intressant att bredda denna undersökning och ta hänsyn till 

organisationens butiker i södra Sverige och se om det är mer nöjda med organisationens 

belöningssystem i förhållande till butikerna i norra Sverige.  
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BILAGA 1, Förstudie 

1.1 Inledning 

Genomförandet av förstudien var till en början precis som intervjuerna med fallföretaget. Vi 

började med att gå runt en stund i butiken för att se hur personalen bemötte och hanterade 

sina kunder, sedan påbörjade vi den första av två intervjuer. Det som var mycket positivt med 

att göra en förstudie var att vi fick chansen att förbättra de intervjufrågor vi har använt oss av 

för fallföretaget så dessa blev lättare att tolka och enklare att följa för både respondent och oss 

som intervjuade. Nedan presenteras datan som kom fram av förstudien, och i bilaga två visas 

de intervjufrågor som användes. 

 

1.2. Respondenter vid förstudieföretag 

Förstudien skedde för att testa vilken typ av frågor som skulle kunna utvecklas till fallstudien, 

utförandet var detsamma och intervjuerna skedde i direktkontakt med respondenterna inne i 

butiken efter en kortare vistelse i butiken. Till en början skulle fler intervjuer genomföras men 

då företaget inte använde sig av belöningssystem stannade intervjuerna vid två respondenter. 

Då vi ansåg att vi efter två intervjuer hade tillräckligt med insikt för att utföra förbättringar av 

frågeformuläret. 

Respondenter förstudie: 

 Företagsledning förstudie 

 Respondent förstudie 

 

1.2.1. Intervjufrågor om CRM-arbete 

Nedan presenteras de svar vi fick av intervjufrågorna om CRM arbete vid förstudien. 

Företagsledning förstudie: 

Företagsledningen vid företaget säger att det ska vara självklart för kunderna att komma 

tillbaka till just deras butik oavsett om det gäller återköp eller returer. Hen påpekar att det inte 

ska vara några hard-feelings till kunden även om denna är missnöjd med något i butiken, man 

ska bygga upp en trovärdighet till kunden genom alla moment, från försäljning till 

marknadsföring för att skapa trevnad för kunderna. Företaget jobbar mycket med 

igenkännlighet för sina kunder och menar att det är viktigt för kunderna att känna igen sig 

varje gång de besöker butiken. Varuhuschefen berättar att de anställda får en kort utbildning 

om produktkännedom och hur man behandlar kunderna när de blir anställda vid företaget. 

Företagsledningen menar dock att dessa utbildningar gärna hade fått vara längre än vad de är i 

dagsläget. 
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Respondent förstudie:  

Respondenten bekräftar de som företagsledningen säger, att de får en utbildning när de börjar 

vid företaget. Hen säger även att de ibland får olika utbildningar under sin anställningstid, 

dock tycker hen att utbildningarna är för sporadiska och att det hade uppskattats med fler 

utbildningar. 

 

1.2.2. Intervjufrågor om belöningssystem 

Nedan presenteras de svar vi fick fram om belöningssystem vid förstudien. 

 

Företagsledning förstudie: 

Inom företaget är det, som nämnt tidigare, så att belöningssystem inte tillämpas. Detta är ett 

aktivt beslut från varuhuschefen som anser att det motarbetar de anställdas motivation då det 

finns en risk att det blir för hög inflation och belöningen inte kommer få den effekten man 

eftersträvar. Företagsledningen påpekar dock att det förekommer tävlingar inom företaget. 

Tävlingarna som genomförs har korta tidsintervall, exempelvis som kan sträcka sig över en 

helg, då varuhuschefen påpekar att belöningen måste ha en direkt anknytning till tävlingens 

slut för att tävlingen ska uppmuntra till den prestation som det är tänkt.  

 

Företagsledningen säger att de tävlingar som genomförs inom företaget även måste vara 

rättvisa på så vis att de är viktigt att inte någon avdelning eller specifik säljare har konkreta 

fördelar inom en viss tävling innan den hunnit starta. Skulle detta ske är det lätt att det skapas 

osämja hos personalen inom företaget samt minskar de tänkta utfallet för motivation. Det är 

därför viktigt, menar företagsledningen, att varje tävling informeras i god tid till de anställda 

och att kraven på tävlingen känns rimliga för de anställda. Om man sätter för höga krav 

kanske de anställda ger upp tidigt och till och med struntar i att medverka i tävlingen, och blir 

de för lätta krav kommer även de få ett uteblivet resultat av de man vill uppnå med tävlingen. 

Företagsledningen menar att en bra typ av tävling är exempelvis ”pris till de som säljer mest” 

då detta triggar de anställda att pusha varandra och alla kommer ha samma chans att höja sin 

egen nivå. Företagsledningen berättar även under intervjun att belöningen som sedan utdelas 

efter tävlingen inte får gå till över- eller underdrift för den prestation som krävts av 

personalen. Det är väldigt viktigt att belöningen matchar det som ledningen krävt av sina 

anställda 

 

Respondent förstudie: 

Respondenten säger att motivationen ökar när det är dags för en tävling i varuhuset och att det 

leder till att det blir roligare att gå till jobbet. Hen säger även att stämningen i varuhuset 
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fortfarande håller en god nivå när det är dags för tävling, ingen säljare jagar någon annans 

kunder och fokusen på tävlingen kommer alltid i andra hand. Respondent säger att den största 

motivationen alltid handlar om att skapa glada och nöjda kunder som vill komma tillbaka till 

butiken. 

 

”Jag blir glad av tävlingar och det är kul om jag vinner, men gör jag inte det bryr jag mig 

inte så mycket” (Respondent förstudie, 2014) 

 

När vi frågar respondenten om denne kan tänka sig jobba med belöningssystem om detta 

införs i butiken blir svaret först ett ja. Hen säger att det förmodligen hade skapat en större 

motivation, men efter lite betänketid och funderingar kring belöningssystem konstateras fler 

negativa effekter med systemet, som fula spel bland anställda och att kundens behov hamnar 

efter säljarens. Därefter konstaterar respondenten att på kort sikt är belöningssystem bra och 

på lång sikt blir det sämre. Hen säger att tävlingarna räcker som belöningssystem 
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BILAGA 2, Intervjufrågor förstudie 

INTERVJUFRÅGOR TILL ANSTÄLLDA PÅ FÖRSTUDIE FÖRETAGET 

 

Allmänna frågor 

1. Står du för den större delen av inkomsten i ditt hushåll?  

2. Har du några intressen som du utövar flera gånger per år som är speciellt kostsamma för dig? 

Exempel, resor, kläder, bilar osv. 

3. Hur stor andel utöver din vanliga lön brukar vara belöning från företaget?  

4. Är detta ditt första jobb som använder sig av belöningssystem?  

5. Hur länge har du jobbat på företaget? 

6. Vad får dig att känna dig motiverad med dina arbetsuppgifter? (kan du sätta dem i 

prioriteringsordning?) 

 

Frågor kring belöningssystem 

7. Vad är din primära dragkraft för att nå belöningsmålen? (kan du sätta dem i 

prioriteringsordning?) 

8. Vad anser du är den sekundära dragkraften för att nå målen? 

9. Vilken typ av belöningssystem utöver lön finns på din arbetsplats? 

10. Finns det både kollektiva och individuella belöningssystem? 

11. I vilken utsträckning uppnår du målen för belöning? 

12. Vilka instruktioner har du fått om hur du ska nå målen för att få belöning? 

13. Gör du saker utanför målen som inte ger dig en belöning men hjälper företaget att bygga en bra 

kundrelation? 

14. Hur känner du att du måste uppnå målen inom systemet som ger en belöning? 

 

Frågor kring CRM 

15. Vad anser du är en bra kundrelation? 

16. Hur vill din chef att ni utvecklar en bra kundrelation, vad finns det för riktlinjer? 

17. Hur har det presenterats för dig varför företaget ska bygga goda och långsiktiga kundrelationer? 

18. När du hjälper en kund, fokuserar du då på uppsatta belöningsmål eller på företagets 

kundrelationer? 
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BILAGA 3, Referensram förstudie 

RQ1 - Hur värdesätter företaget sina kundrelationer?  

RQ2 - Hur påverkar belöningssystem de anställda som hanterar kundrelationen 

RQ3 - När företag hanterar både kundrelationer och belöningssystem, väljer den anställda då att 

arbeta med det ena eller det andra systemet även om det finns en risk att detta går emot företagets 

policy? 

Intervju- 

fråga 

RQ1 RQ2 RQ3 

1 * * * 

2 * * * 

3 * * * 

4 * * * 

5 * * * 

6 Sattar, 2009 Peele 2005 

Levitt 1983 

* 

7 * Kohn 1993 Kohn 1993 

8 * Kohn 1993 Kohn 1993 

9 * * * 

10 * Eurenius & Lundh 

2003 

Eurenius & Lundh 2003 

11  *  Kohn 1993 

Vroom 1964 

* 

12  Vroom 1964 Vroom 1964 

13 Hopwood 1974 Hopwood 1974  

14 * Kohn 1993 Kohn 1993 

15 * * * 

16 Andersson, 2014 

McKim & Hughes, 2000 

Sneed 2005 

* Andersson, 2014 

McKim & Hughes, 2000 

17 Buttle 2009 * Buttle 2009 

18 Kohn 1993 

Buttle 2009 

Peele 2005 

Peele 2005 Buttle 2009 

Peele 2005 
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BILAGA 4, Intervjufrågor förstudie 

INTERVJUFRÅGOR TILL LEDNINGEN PÅ FÖRSTUDIEFÖRETAGET 

 

Allmänna frågor 

1. Står du för den större delen av inkomsten i ditt hushåll?  

2. Har du några intressen som du utövar flera gånger per år som är speciellt kostsamma för dig? 

Exempel, resor, kläder, bilar osv. 

3. Hur stor andel av din totala lön brukar vara belöning?  

4. Hur många anställningar har du haft?  Är detta ditt första försäljningsjobb? Är detta  

5. Hur länge har du jobbat på företaget? 

6. Vad får dig att känna dig motiverad med dina arbetsuppgifter? (kan du sätta dem i 

prioriteringsordning?) 

 

Frågor kring belöningssystem 

7. Vad är din primära dragkraft för att nå belöningsmålen? (kan du sätta dem i 

prioriteringsordning?) 

8. Vad anser du är den sekundära dragkraften för att nå målen? 

9. Vilken typ av belöningssystem utöver lön finns på din arbetsplats? 

10. Finns det både kollektiva och individuella belöningssystem? 

11. I vilken utsträckning uppnår du målen för belöning? 

12. Vilka instruktioner har du fått om hur du ska nå målen för att få belöning? 

13. Gör du saker utanför målen som inte ger dig en belöning men hjälper företaget att bygga en bra 

kundkontakt? 

14. Hur känner du att du måste uppnå målen inom systemet som ger en belöning? 

 

Frågor kring CRM 

15. Vad anser du är en bra kundrelation? 

16. Hur vill din chef att ni utvecklar en bra kundrelation, vad finns det för riktlinjer? 

17. Hur har det presenterats för dig varför företaget ska bygga goda och långsiktiga kundrelationer? 

18. När du hjälper en kund, fokuserar du då på uppsatta belöningsmål eller på företagets 

kundrelationer? 

19. Använder sig företaget av någon typ av kundkort/klubbkort för sina kunder? Vad medför detta 

för CRM arbetet? 

20. Varför använder sig företaget i första hand av CRM? 
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BILAGA 5, Intervjufrågor fallföretag 

INTERVJUFRÅGOR TILL ANSTÄLLDA PÅ FALLFÖRETAGET 

 

Allmänna frågor 

1. Står du för den större delen av inkomsten i ditt hushåll?  

2. Har du några intressen som du utövar flera gånger per år som är speciellt kostsamma för dig? 

Exempel, resor, kläder, bilar osv. 

3. Hur stor andel utöver din vanliga lön brukar vara belöning från företaget?  

4. Är detta ditt första jobb som använder sig av belöningssystem?  

5. Hur länge har du jobbat på företaget? 

6. Vad får dig att känna dig motiverad med dina arbetsuppgifter? (kan du sätta dem i 

prioriteringsordning?) 

 

Frågor kring CRM 

7. Vad anser du är en bra kundrelation? 

8. Hur vill din chef att ni utvecklar en bra kundrelation, vad finns det för riktlinjer? 

9. Hur har det presenterats för dig varför företaget ska bygga goda och långsiktiga kundrelationer? 

10. När du hjälper en kund, fokuserar du då på uppsatta belöningsmål eller på företagets 

kundrelationer? 

 

Frågor kring belöningssystem 

11. Vad är din primära dragkraft för att nå belöningsmålen? (kan du sätta dem i 

prioriteringsordning?) 

12. Vad anser du är den sekundära dragkraften för att nå målen? 

13. Vilken typ av belöningssystem utöver lön finns på din arbetsplats? 

14. Finns det både kollektiva och individuella belöningssystem? 

15. I vilken utsträckning uppnår du målen för belöning? 

16. Vilka instruktioner har du fått om hur du ska nå målen för att få belöning? 

17. Gör du saker utanför målen som inte ger dig en belöning men hjälper företaget att bygga en bra 

kundrelation? 

18. Hur känner du att du måste uppnå målen inom systemet som ger en belöning? 
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BILAGA 6, Referensram fallföretag 

RQ1 - Hur värdesätter företaget sina kundrelationer? 

RQ2 - Hur påverkar belöningssystem de anställda som hanterar kundrelationen 

RQ3 - När företag hanterar både kundrelationer och belöningssystem, väljer den anställda då att 

arbeta med det ena eller det andra systemet även om det finns en risk att detta går emot företagets 

policy? 

Intervju fråga RQ1 RQ2 RQ3 

1 * * * 

2 * * * 

3 * * * 

4 * * * 

5 * * * 

6 Sattar, 2009 Peele 2005 

Levitt 1983 

* 

7 * * * 

8 Andersson, 2014 

McKim & Hughes, 2000 

Sneed 2005 

* Andersson, 2014 

McKim & Hughes, 2000 

9 Buttle 2009 * Buttle 2009 

10 Kohn 1993 

Buttle 2009 

Peele 2005 

Peele 2005 Buttle 2009 

Peele 2005 

11 * Kohn 1993 Kohn 1993 

12 * Kohn 1993 Kohn 1993 

13 * * * 

14 * Eurenius & Lundh 2003 Eurenius & Lundh 2003 

15  *  Kohn 1993 

Vroom 1964 

* 

16  Vroom 1964 Vroom 1964 

17 Hopwood 1974 Hopwood 1974  

18 * Kohn 1993 Kohn 1993 
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BILAGA 7, Intervjufrågor fallföretag 

INTERVJUFRÅGOR TILL LEDNINGEN PÅ FALLFÖRETAGET 

 

Allmänna frågor 

1. Står du för den större delen av inkomsten i ditt hushåll?  

2. Har du några intressen som du utövar flera gånger per år som är speciellt kostsamma för dig? 

Exempel, resor, kläder, bilar osv. 

3. Hur stor andel av din totala lön brukar vara belöning?  

4. Hur många anställningar har du haft?  Är detta ditt första försäljningsjobb? Är detta  

5. Hur länge har du jobbat på företaget? 

6. Vad får dig att känna dig motiverad med dina arbetsuppgifter? (kan du sätta dem i 

prioriteringsordning?) 

 

Frågor kring CRM 

7. Vad anser du är en bra kundrelation? 

8. Hur vill din chef att ni utvecklar en bra kundrelation, vad finns det för riktlinjer? 

9. Hur har det presenterats för dig varför företaget ska bygga goda och långsiktiga kundrelationer? 

10. När du hjälper en kund, fokuserar du då på uppsatta belöningsmål eller på företagets 

kundrelationer? 

11. Använder sig företaget av någon typ av kundkort/klubbkort för sina kunder? Vad medför detta 

för CRM arbetet? 

12. Varför använder sig företaget i första hand av CRM? 

 

Frågor kring belöningssystem 

13. Vad är din primära dragkraft för att nå belöningsmålen? (kan du sätta dem i 

prioriteringsordning?) 

14. Vad anser du är den sekundära dragkraften för att nå målen? 

15. Vilken typ av belöningssystem utöver lön finns på din arbetsplats? 

16. Finns det både kollektiva och individuella belöningssystem? 

17. I vilken utsträckning uppnår du målen för belöning? 

18. Vilka instruktioner har du fått om hur du ska nå målen för att få belöning? 

19. Gör du saker utanför målen som inte ger dig en belöning men hjälper företaget att bygga en bra 

kundkontakt? 

20. Hur känner du att du måste uppnå målen inom systemet som ger en belöning? 
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