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Abstract 
 
In order for companies to survive they need to take care of their existing customers as well as 
attracting new ones. CRM or Customer Relationship Management is the name of a perspective or 
strategy that is used to improve customer relations. When modern technology like Internet, 
databases or e-mail is used to achieve the CRM objectives it is called electronic Customer 
Relationship Management or e-CRM. The purpose with this thesis has been to investigate how 
companies use CRM and e-CRM to improve customer relations. To achieve this purpose a case 
study at Handelsbanken was conducted. 
 
CRM is used in companies to take better care of the customers. Information is gathered and 
analyzed to give the company a better view of the customer. The customers can then obtain a 
more personal connection with the company that leads to a better relation and generates 
advantages for both parties. We found that the benefits vastly exceed the disadvantages with a 
successful implementation of CRM in a company. This applies to both the company and the 
customers. A distinct plan of action is however of great importance, all employees need to know 
what is to be done and when. 



  

       

Sammanfattning 
 
För att företag ska överleva så måste de ta hand om sina befintliga kunder såväl som att attrahera 
nya. CRM eller Customer Relationship Management är en benämning på ett synsätt eller en 
strategi som används för att förbättra relationen till kunderna. När modern teknologi som Internet 
och e-mail används för att uppnå målen med CRM kallas det electronic Customer Relationship 
Management eller e-CRM. Syftet med vår studie har varit att undersöka hur företag använder 
CRM och e-CRM för att förbättra relationen till sina kunder. För att uppnå detta syfte har en 
fallstudie gjorts på Handelsbanken. 
 
CRM används i företag för att vårda sina kunder. Information samlas in och analyseras för ge en 
bättre bild av kunden. På så sätt kan kunden få en mer personlig kontakt med företaget vilket 
leder till en bättre relation och genererar fördelar för både företaget och kunden. Vi fann att 
företag vid en lyckad implementering av CRM uppnår ett antal fördelar. Detta gäller såväl det 
egna företaget som dess kunder. Dock är en tydlig handlingsplan mycket viktig för att 
implementeringen ska lyckas, alla medarbetare måste veta vad som skall göras och när.



  

       

Förord  
 
Denna uppsats behandlar CRM och e-CRM i företag, där de används för att förbättra relationen 
till kunderna. Uppsatsen är skriven på Institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap på Luleå tekniska universitet. 
 
Först och främst vill vi tacka Daniel Carlman och Birgitta Eklund på Handelsbanken som tagit sig 
tid att svara på våra frågor. Tack vare deras stora kunskap inom området har vi fått värdefull 
information som hjälpt  oss vid färdigställandet av denna uppsats. Sedan vill vi också skänka ett 
tack till alla de seminariedeltagare som gett oss tips och konstruktiv kritik under arbetets gång. 
Sist men absolut inte minst vill vi tacka vår handledare Åsa Wallström som fungerat som ett bra 
stöd vid skrivandet av denna uppsats. Hon har hjälpt oss under hela processen från idé till färdig 
uppsats och gett oss ovärderliga råd och tips.  
 
 
 
Luleå, 2005-07-26 
 
 
 
 
  
Patrik Pålsson       Kristoffer Ejebro
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1. Inledning 
Fokusering på relationer och olika former av relationsmarknadsföring är inte något modernt 
fenomen. Enligt Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000) så var medeltidens 
marknadsplatser, där folk handlade med varandra för att täcka sina grundläggande behov, den 
egentliga början på vad som senare skulle komma att kallas relationsmarknadsföring. 
Relationsmarknadsföring används primärt för att öka lojaliteten hos kunderna genom en 
förbättring av relationerna med dessa. Grönroos (1994, sid 9) presenterar målen med 
relationsmarknadsföring som följande: ”att identifiera och etablera, underhålla och förbättra och, 
om nödvändigt, avbryta relationer med kunder och andra intressenter, så att alla involverades mål 
nås. Detta görs genom gemensamt utbyte och uppfyllande av löften”. Ur 
relationsmarknadsföringen utvecklades sedan Customer Relationship Marketing, eller CRM som 
just handlar om att förbättra relationen till sina kunder och som defineras av Chaffey, Mayer, 
Johnston & Ellis-Chadwick (2000) som en marknadsstyrd satsning för att skapa och behålla 
långvariga relationer med kunder. När modern informationsteknologi så som Internet används 
som ett verktyg för att förbättra användbarheten av- och nå målen med CRM så brukar det 
benämnas electronic Customer Relationship Management eller e-CRM. CRM har på kort tid nått 
en så stor acceptans inom affärsvärlden att det numera räknas som den näst viktigaste aspekten 
för ett företag just efter säkerhet (Goldman Sachs, 2002).  
 

1.1 Bakgrund 
Relationsmarknadsföring är ett begrepp som myntades för drygt tjugo år sedan (Egan, 2004). En 
av de första definitionerna lyder; Relationsmarknadsföring är att inbjuda till, bibehålla och 
förstärka kundrelationer (Berry refererad i Bruhn, 2003).  Begreppet var från början grundat i en 
kritik mot den rent transaktionsfokuserade marknadsföringen och förespråkade istället större 
fokus på kunden. Under nittiotalet nådde relationsmarknadsföringen en allt större acceptans och 
blev för många synonymt med själva innebörden av ordet marknadsföring (Bruhn, 2003). 
 
Enligt Gummesson (1999) så är relationer kärnan i mänskligt beteende och som medborgare och 
familjemedlem så är vi hela tiden omgiven av olika relationer i det dagliga livet. Gummesson 
(1995) skriver även att kundvård, att behålla, vårda och utveckla existerande relationer, får en allt 
större betydelse för dagens företag. Gummesson (1995, sid. 16) har följande definition av 
relationsmarknadsföring: ”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, 
nätverk och interaktion i centrum”.  
 
Cram (1994) beskriver relationsmarknadsföring som konstant interaktiv användning av aktuell 
kunskap om individuella kunder inom produkt och servicedesign för att skapa ett långvarigt 
förhållande som båda parter tjänar på. Enligt Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000) 
så kan ett företag sänka sina kostnader rejält om de kan behålla sina gamla kunder istället för att 
konstant söka efter nya. Andra fördelar med relationsmarknadsföring är enligt författarna att 
företaget inte behöver erbjuda lika många rabatter för att behålla kunderna då kunderna inte är 
lika priskänsliga. Kunderna ökar sin lojalitet gentemot företaget och rekommenderar det till 
andra, och fler kunder innebär oftast att intäkterna ökar. 
 



CRM i företag – En fallstudie av Handelsbanken   

      2

En av de främsta marknadsföringsteorier som utvecklats som en följd av den förändring ny 
informationsteknologi har inneburit för företagen heter Customer Relationship Management eller 
CRM1 och har sin grund inom relationsmarknadsföringen. CRM handlar om hur företaget genom 
att skapa ett bra förhållande till kunden lär känna denne väl och därigenom förenklar fortsatta 
affärer och minskar risken att kunden lockas över av konkurrenter. Chaffey, Mayer, Johnston & 
Ellis-Chadwick (2000) beskriver CRM som att inrikta sig på att bygga och behålla långvarigt 
affärsutbyte med kunder medan Paul Greenberg (2004) menar att CRM är ett strategiskt initiativ i 
form av ett stegvis implementerat program som omfattar hela företaget och som går ut på att 
behandla varje individuell kund som unik. 
 
Ett av målen med att använda CRM är att hålla sina kunder tillfredsställda, att erbjuda sådant som 
kunderna efterfrågar och erbjuda det på ett bra sätt. Jobber (2001) skriver att kundtillfredsställelse 
beror på kundens uppfattning av produkten/tjänsten jämnfört med kundens tidigare förväntningar. 
Kundtillfredsställelse uppnås när uppfattningen om produkten/tjänsten är lika med eller positivare 
än förväntningarna. 
 
Under de senaste 20 åren har området informationsteknologi genomgått en kraftig utveckling. 
Den ökade användningen av och tillgången till Internet i västvärlden är en av effekterna av denna 
utveckling. Ny teknologi innebär att CRM kan användas på ett mer omfattande sätt, tack vare den 
stora mängd information om kunden som nu enkelt kan samlas in, bearbetas, analyseras och 
lagras exempelvis via företagets hemsida. Men då gäller det också att kunden lyckas i sin 
interaktion med hemsidan, att hemsidan är utformad på ett sätt så att kunden verkligen kan 
använda sig av den påpekar Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000). Porter (refererad 
i Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2000) säger att nyckelfrågan nu inte är om ett 
företag ska implementera Internetteknologi utan hur företaget ska implementera Internetteknologi 
eftersom företagen inte har något annat alternativ om de vill fortsätta vara konkurrenskraftiga. 
Det är av stor vikt att anamma den nya teknologin för att bygga nya relationer och bygga vidare 
på gamla relationer (Newell, 2000). 
 
När integrerade databaser, personlig åtkomst till dessa databaser och e-mail används för att uppnå 
CRM målen så kallas det electronic Customer Relationship Management eller e-CRM2. Chaffey, 
Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000) skriver att e-CRM är en nyckelfaktor för företag som 
bedriver e-handel på samma sätt som byggandet av långvariga relationer är för företag vars 
handel mestadels bedrivs offline. De tre typer av information om kunderna som hanteras i 
företagens databaser är oftast ålder, kön och annan personlig information, information om tidigare 
transaktioner såsom var, när och hur tidigare köp gjorts samt kommunikationsinformation. 
Kommunikationsinformation innehåller data om tidigare kampanjer och hur kunden har svarat på 
dessa (Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2000). 
 

                                                           
1 Förkortningen CRM kommer huvudsakligen att användas i resterande del av uppsatsen 
2 Förkortningen e-CRM kommer huvudsakligen att användas i resterande del av uppsatsen 
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1.2 Problemområde och syfte 
Det verkliga värdet med CRM systemet uppstår inte som en följd av en utvecklad teknologi för 
datainsamling och lagrandet av dessa data utan genom att företaget filtrerar, analyserar och 
hanterar data för att på så sätt skapa sig en bättre förståelse för kunden (Newell, 2000). Doshi 
(2004) beskriver detta som att sätta kunden i centrum och med hjälp av CRM-verktygen skapa en 
360 graders bild av kunden.  
 
Den förbättrade förståelsen leder till att kundens intressen bättre tas tillvara och således ökar 
också kundens lojalitet gentemot företaget. Detta medför fördelar för både företaget och dess 
kunder. Företagets fördelar består huvudsakligen i lägre kostnader för värvande av kunder och för 
de marknadsföringskampanjer de företar sig och att försäljningsvolymerna gentemot de befintliga 
kunderna ökar. Kunden märker å sin sida av fördelarna i form av förbättrad tillgång till korrekt 
information rörande produkter eller ordrar, att produkten i högre grad motsvarar förväntningarna 
samt genom minskade kostnader för att köpa och använda en produkt (Chaffey, Mayer, Johnston 
& Ellis-Chadwick, 2000). 
 
De tidigare nämnda fördelarna är av stort intresse för många företag och det är också många 
företag som har försökt sig på att implementera ett CRM system. Men just implementeringen är 
full av fallgropar. Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000) skriver att år 2000 
rapporterades det att 75% av alla CRM projekt misslyckades. Anledningarna till de många 
misslyckandena var oftast svårigheten med att implementera ett komplext informationssystem 
som kräver stora förändringar i organisationsprocesser och som påverkar all personal i anslutning 
till dessa processer. Newell (2000) nämner en annan orsak till att CRM projekt misslyckas, 
nämligen att företaget mitt i röran av all ny teknologi och nya affärsprocesser tappar sitt fokus på 
det mest grundläggande för alla företag, nämligen att skapa värde för sina kunder. På grund av det 
stora antalet CRM-projekt som misslyckats under årens lopp så är det av stort intresse att ta reda 
på hur ett CRM-system ser ut.  
 
Syftet med denna rapport är därför att undersöka hur företag använder CRM och e-CRM för att 
förbättra relationen med sina kunder. 



CRM i företag – En fallstudie av Handelsbanken   

      4

2. Teori 
I detta kapitel presenteras ett antal teorier om CRM och e-CRM. Kapitlet inleds med 
beskrivningar av CRM och e-CRM och teorier kring implementering och användning. Fördelar 
för företaget och kunden presenteras sedan och kapitlet avslutas med en beskrivning av CRM och 
e-CRM’s användningsområden. 
 

2.1 Vad är CRM och e-CRM? 
I inledningen används två begrepp, CRM och e-CRM. Här följer en mer ingående beskrivning av 
vad dessa två begrepp innebär, vilka skillnader det finns mellan dem och hur de är besläktade 
med varandra.  
 
2.1.1 Vad är CRM? 
Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000) presenterar Customer Relationship 
Management, CRM, som en marknadsstyrd satsning för att skapa och behålla långvariga 
relationer med kunder. Det är kunderna som bestämmer framtiden för ett företag så en bra 
relation till dessa är av absolut största vikt. Författarna fortsätter sedan med att skriva att CRM är 
ett nytt paradigm, ett paradigm som är uppbyggt av direktmarknadsföring, 
relationsmarknadsföring, databasmarknadsföring och kundanpassad marknadsföring (se figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kopplingen mellan CRM och andra besläktade marknadsföringsteorier.  
Översatt från:  Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2000, sid 218 
 
 
Då CRM är ett begrepp som involverar flera delar inom marknadsföring är det svårt att beskriva 
det med en mening som alla accepterar, som det är nu finns lika många definitioner som det finns 
åsikter. Chye & Gerry (2002) beskriver CRM som en process för att förutse kundbeteende och 
agera efter det för att skapa fördelar för företaget, oftast med hjälp av IT och databaser medan 
Greenberg (2003) har en definition som inte nämner kunden, utan påpekar att det är en interaktion 
mellan människor. Han anser att CRM är en filosofi och affärsstrategi som med hjälp av system 
och ny teknologi förbättrar interaktionen mellan människor. Greenberg fortsätter sedan med att 
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marknadsföring 

Relations- 
marknadsföring 
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marknadsföring 
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marknadsföring 
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Relationship 
Management 
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beskriva CRM som ett strategiskt initiativ i form av ett stegvis implementerat program som 
omfattar hela företaget och går ut på att behandla varje kund som unik. För att kunna behandla 
varje kund som unik måste unik data för varje kund samlas in. Hannigan och Palendrano (2002) 
skriver att genom att analysera en given kund och kundens alla interaktioner ges information om 
hans/hennes beteende och hur han/hon vill bli behandlad. Databaser och dylik teknologi är viktiga 
beståndsdelar i CRM system, när sådan ny teknologi användas inom CRM så kallas det oftast 
electronic Customer Relationship Management, eller helt enkelt e-CRM. 
 
2.1.2 Vad är e-CRM? 
Begreppet e-CRM definieras av Handman (2005) som att möjliggöra användandet av de klassiska 
CRM-verktygen, exempelvis försäljning, marknadsföring och service på elektronisk väg. 
Handman (2005) skriver även att det viktigaste med e-CRM är att fokusera på kundens behov, e-
CRM handlar om kunderna och inte teknologin. 
 
Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000) definerar e-CRM som att uppnå CRM målen 
med hjälp av integrerade databaser, personlig access till dessa, e-mail samt upprättande av regler 
för arbetsflödet. e-CRM är alltså en vidareutveckling av CRM (se figur 2) som använder ny 
teknologi för att lättare nå målen med CRM. Skillnaden mellan CRM och e-CRM är enligt 
Goldshlager (2001) att e-CRM är mer web-centrerat medan CRM är mer centrerat kring call 
center och försäljningsavdelningsautomation.  

 

 
 

Figur 2.  Visar skillnaden mellan olika begrepp och beskriver hur e-CRM har utvecklats från  
CRM 
Översatt från: Microstrategy , 2001, sid 1 
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I Microstrategys rapport (2001) framgår att e-CRM har sitt ursprung i CRM. Medan CRM 
använder callcenter3 och dylik teknologi för att förenkla direktmarknadsföring för att 
marknadsföra massproducerade produkter och tjänster till små segment så använder e-CRM nyare 
teknik såsom nästa generations segmentering och analys verktyg för att kunna erbjuda individuellt 
anpassade produkter och tjänster till ännu mindre och mer precisa segment. 
 

2.2 Hur implementeras och används CRM och e-CRM? 
Här beskrivs teorier och råd om hur ett företag kan gå till väga för att implementera och sedan 
använda sig av ett CRM/e-CRM system.  
 

2.2.1 Hur implementeras och används CRM? 
Enligt Greenbergs tidigare presenterade definition av CRM så räcker det inte med att ett företag 
köper in ett CRM-system utan synsättet måste också implementeras och systemet underhållas 
kontinuerligt. CRM är en filosofi och affärsstrategi som tar hjälp av ny teknologi för att förbättra 
relationer. Nelson & Goldenberg (2002) är inne på samma linje och säger att CRM inte kretsar 
kring teknologi, CRM kretsar kring samspelet mellan strategi, taktik, kunskap och teknologi. 
Nelson & Goldenberg fortsätter med att påstå att CRM kan användas utan ny teknologi, men det 
kan inte lyckas utan den. Men just att lyckas är  lättare sagt än gjort och som tidigare konstaterats 
så nämner Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000) att det år 2000 rapporterades att 
75% av alla CRM projekt misslyckades. Anledningarna till de många misslyckandena var oftast 
svårigheten med att implementera ett komplext informationssystem som kräver stora förändringar 
i organisationsprocesser och som påverkar all personal i anslutning till dessa processer.  
 
Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000) anser även att databaser är hjärtat i all CRM 
användning. Enligt författarna (se figur 3) sparas och analyseras där all data om kunder, 
interaktioner samt transaktioner. Huvuddelen av all data kan delas in i tre olika kategorier, 
personlig information, information om transaktioner och slutligen information om tidigare 
kommunikation och kampanjer.  
 
 
 
          

                                                           
3 Arbetsplats där ett flertal personer systematiskt hanterar inkommande och utgående kommunikation.  
Källa: Nationalencyklopedin, 2005 

 
KUND 

Personlig 
Information 

Information om 
transaktioner 

Information  
om tidigare 
kommunikation 

Figur 3. Information om kunder samlas in som data i tre olika typer av databaser 
Baserat på text från Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000) 
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Personlig information innehåller data om kunder såsom kön och ålder inom B2C (business to 
customer) och storlek på företag, bransch och roll i köpprocessen inom B2B (business to 
business). Information om transaktioner visar tidigare köp, vad som köptes, hur mycket som 
köptes, hur det köptes och när köpet ägde rum. Information om tidigare kommunikation håller 
koll på om tidigare kampanjer riktats mot kunden och hur de reagerat, informationen inkluderar 
även data om möten med säljare. 
 
Vid implementering av en CRM strategi ger Hannigan och Palendrano (2004) följande råd: 
 
• Värdera kvalitén på data 

Utan data som är pålitlig och användbar kommer det att bli väldigt svårt att lära känna 
kunderna på ett tillfredsställande sätt. 
 

• Sätta mätbara objektiv och mål 
Mätbara objektiv och mål formar grunden för strategin. 
 

• Bygg en mångsidig arbetsgrupp 
En grupp med medarbetare från affärsavdelningen, teknologiavdelningen och alla andra som 
kommer i kontakt med kunderna på ett eller annat sätt. 
 

• Välja hur varje interaktion med olika kunder skall göras unika 
Modeller för att anpassa erbjudande till kunden måste väljas och implementeras. 
 

• Definiera strategin 
En strategi som gör kunderna nöjda och ökar intäkterna måste definieras. 
 

• Bestämma strategins omfattning 
Ett val om hur och var implementeringen skall startas, kanske omfattas inte hela 
organisationen från början utan bara vissa avdelningar. 
 

• Designa infrastrukturen 
Val av passande teknologi måste göras, så att passande data till och från kunden kan 
kommuniceras på ett effektivt sätt. 
 

De flesta kunniga inom området är överens om att kunden måste sättas i centrum för att lyckas 
med implementering av CRM och e-CRM, att företaget anammar en kundfokuserad strategi. En 
fungerande modell är en strategi med kunden i centrum. I en studie gjord av Syspro (2002) 
presenteras följande fem steg för att göra implementeringen av en sådan strategi effektiv: 
 
• Definera strategin 

En klar och tydlig strategi måste definieras och förmedlas till samtliga anställda inom 
företaget   

 
• Definera affärsprocesserna så att strategin efterföljs 
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Strategin måste förankras i företaget, inte bara genom de anställda utan även genom ett 
utvecklande av konkreta affärsprocesser som följer strategin. 

 
• Definera de organisatoriska förändringar som måste göras för att lyckas med strategin 

För att den nya strategin ska lyckas så måste organisationen anpassas vilket oftast innebär ett 
antal omstruktureringar. 

 
•  Integrera ny teknologi som förenklar att strategin följs 

Ny teknologi är ett viktigt verktyg för att uppnå de strategiska målen och kan underlätta 
utformandet av nya affärsprocesser. 

 
Dessa steg ska enligt författarna leda till effektiv implementering av en strategi med kunden i 
centrum. 
 
2.2.2 Hur implementeras och används e-CRM? 
Champalimaud (2000) tycker att det viktigaste vid användandet av e-CRM är att klara av att 
omvandla all data om kunderna till att ge tillförlitlig information så att ett bra förhållande till 
kunden kan uppnås. När det gäller användandet av e-CRM föreslår Champalimaud (2000) 
följande procedur: 
 
• Samla och integrera kundinformation 

Kunddata skapas närhelst en kund interagerar med ett företag, spelar ingen roll om det är 
genom en hemsida eller telefon. Problemet är inte att samla informationen utan att kunna ta 
fram användbar data från all information, ju mer användbar data som fås fram ju mer ökar 
möjligheten att förstå sig på kundens beteende.  

 
• Analysera data 

För att förstå kundens beteende måste insamlad data analyseras. Med hjälp av analyser kan 
företaget få reda på vilka kunder som är viktiga för dem, vilka kunder som är trogna, vilka 
kunder som kan nappa på erbjudanden och vilka produkter som ska erbjudas de olika 
kunderna.  

 
• Implementera specifika erbjudanden/kampanjer baserade på kundinformation 

Med hjälp av tidigare insamlad data från kunderna så får företaget en större insikt i vad de 
olika kunderna gillar och kan tänkas uppskatta, och kan därmed välja passande erbjudanden 
till de olika kunderna för att på så sätt nå rätt kund med rätt erbjudande. 

 
Champalimaud (2000) ger fortsättningsvis följande råd vid implementering av e-CRM. Börja 
med att sätta upp de viktigaste målen. Fortsätt sedan med att informera alla inblandande om dessa 
mål. Han fortsätter med att det är viktigt att nå bra resultat på några kortsiktiga mål för att hålla 
alla nöjda och avslutningsvis att vara vaken på förändringar i branschen och industrin.  
 
Microstrategy (2001) beskriver däremot affärsprocessen  med e-CRM (se figur 4), processen från 
att information om kunden analyserats till att en transaktion äger rum, som följande: 
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• Designa relevant interaktion 
Utforma interaktionen baserad på relevant information. 

 
• Anpassa för varje kund 

Gör varje interaktion personlig eller unik. 
 
• Nå varje kund vid rätt tillfälle 

Nå rätt kund vid rätt tid och plats. 
 
• Främja interaktionen 

Övervaka interaktionen och se till att avsluta affären/transaktionen. 
 
 

 
 
 
 

                            $ 
 
Figur 4  Beskrivning av e-CRM processen. 
Översatt från Microstrategy, (2001), sid 2 
 
 
 
 

2.3 Varför använda CRM/e-CRM? 
Då CRM och e-CRM används på rätt sätt så gynnar det båda parter. Enligt Greenberg (2003) 
uppstår det då en ”vinn-vinn” situation där både företaget och kunden uppnår fördelar. Här följer 
en beskrivning av dessa fördelar och vad de innebär i praktiken.  
 
2.3.1 Fördelar för företaget 
Enligt Newell (2000) så ligger företagets verkliga värde i det värde som företaget och dess kunder 
skapar för varandra. Därför är det också viktigt att inse att värdet inte ligger i den ökade 
informationen eller förbättrade teknologin i sig självt utan i den kunskap om kunderna som dessa 
två faktorer ger och i det sätt som den kunskapen används av företaget för att hantera relationen 
med varje enskild kund. 
 
Tyvärr är det få företag som använder den insamlade informationen till att skaffa sig bättre 
kunskap om kunderna. Därigenom går de också miste om möjligheten att skapa större värde för 
sina kunder. Men när CRM används på rätt sätt så är det ett verktyg som ger högre vinster genom 
förbättrade relationer följt av ökad kundlojalitet (Newell, 2000). Fördelarna för företaget enligt 
författaren kan sammanfattas som följer: 

Information 
 

Designa 
relevant 
interaktion 

Anpassa  för 
varje kund 

Nå varje  
kund vid  
rätt tillfälle 

 
Främja 
interaktion 
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• Besparingar som en följd av ett minskat behov av att värva kunder 

Fler långsiktiga affärsrelationer gör att företaget får en stabil kundbas och inte behöver lägga 
så mycket resurser på att värva nya kunder. 

 
• Lägre kostnader för försäljning 

Långvariga kunder har en tendens att vara mer mottagliga för företagets kommunikation, 
något som ger besparingar i form av sänkta marknadsförings kostnader.     

 
• Kundernas tillfredsställelse och lojalitet ökar vilket medför förbättrad lönsamhet 

Nöjda kunder utökar ofta handeln med företaget och dessutom genererar de nya kunder till 
företaget genom word-of-mouth.   

 
• Förbättrade möjligheter att utvärdera kunders långsiktiga lönsamhet 

Företaget kan i ett tidigt skede utvärdera vilka kunder som är lönsamma eller kan tänkas bli 
lönsamma i framtiden. Att jobba för att behålla dessa kunder är en av de viktigaste nyklarna 
för framgång. 

 
Swift (2001) är inne på samma linje och nämner följande fördelar med CRM: 
 

• Lägre kostnad att värva kunder 
Kostnaden att värva kunder kommer att minska då företaget kan spara in på marknadsföring, 
kontakter och service. 

 
• Mindre behov att värva nya kunder 

Relationerna till kunderna förbättras så att de stannar längre hos företaget och behovet att 
värva nya kunder minskar. 

 
• Reducerade försäljningskostnader 

Med bättre kundrelationer följer lägre försäljningskostnader, kännedom om kunden gör att 
kostnader kring distributionen, kommunikationen och marknadsföringen minskar. 

 
• Bättre lönsamhet 

Bra kundrelationer innebär att kunderna blir nöjda och stannar längre något som leder till fler 
affärer och bättre lönsamhet. 

 
• Ökad kundlojalitet 

Då kunden stannar längre köper den mer, tar mer initiativ, och blir nöjdare. Det leder till en 
ökad lojalitet och gör kunden lättare att kvarhålla. 

 
• Bättre kännedom om kunderna 

Företaget ser vilka kunder som är värda att satsa på, de kunder som ger förtjänst nu eller kan 
ge i framtiden. 
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2.3.2 Fördelar för kunden 
The Hewson Consulting Group (refererad i Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2000) 
konstaterar att kunden åtnjuter följande fördelar med ett CRM system.  
 
• Snabbare svarstid när kunden efterfrågar information 

När företaget är bättre insatt i kundens behov och vilka produkter/tjänster som köpts tidigare 
så går det snabbare att delegera personal med rätt kunskap och information när kunden 
efterfrågar det. 

 
• Den levererade produkten motsvarar förväntningarna 

Om företaget har en nära relation med kunden så är det enklare att tillgodose kundens behov. 
En öppen dialog mellan företagets representant och kunden gör att antalet missförstånd 
rörande produkten eller tjänsten minimeras. 

 
• Lägre kostnad för att köpa och använda produkten 

Företagets besparingar kommer även kunden till godo.  
 
• Omedelbar tillgång till orderstatus och mottagligare teknisk support 

Kunden kan ta fram information om sin orderstatus som finns tillgänglig tjugofyra timmar 
om dygnet.  

 
Dessa fördelar går att uppnå genom att kunden kontaktar företagets kundtjänst via telefon men 
genom att se till att kunden även får tillgång till informationen via Internet så förbättras 
tillgängligheten och bekvämligheten för kunden.  
   
 

2.4 Hur ser CRM ut? 
Här tar vi en titt på hur den underliggande infrastrukturen i ett företags CRM-system ser ut och 
vad det i praktiken innebär vid kommunikation mellan kunden och företaget. Internet och 
datalager är centrala delar i denna infrastruktur (Chen & Popovich, 2003). 
 
2.4.1 CRM’s Användningsområden  
Enligt Xu, Yen, Lin & Chou (2002) så kan CRM huvudsakligen sägas ha fyra 
användningsområden. Dessa områden är: 
 
• Försäljningsavdelnings automation 
• Kundservice och support 
• Fältservice 
• Marknadsförings automation 
 
Det första användningsområdet är alltså automation av försäljningsavdelningen. I ett CRM-
system lagras nuvarande kund, affärsuppgörelse, produkt och konkurrentinformation i den 
centrala CRM databasen för att kunna återfinnas av försäljningspersonalen. Kundens säljprocess 
konfigureras i applikationen och orderregistrering och spårningsmöjlighet integreras så att varje 
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kunds säljcykel kan övervakas och spåras. Det ger en enhetlig bild av varje kund som innehåller 
all kontaktinformation och försäljningshistorik för den kunden och som är tillgänglig för alla som 
har tillträde till systemet. Det medför att data kan summeras i form av regioner, områden, kunder 
och produkter för riktade marknadsföringskampanjer. Förutom det så har försäljningsavdelningen 
tillträde till information om produkt, pris, promotion och rabatter och hur de kan göra 
marknadsföringskampanjerna framgångsrika. Försäljningsavdelningens produktivitet förbättras 
kraftigt av verktyg som e-mail och Internetaccess (Xu, Yen, Lin & Chou, 2002).  
 
Det andra användningsområdet är kundservice och support. CRM hjälper företag att införliva en 
exemplarisk kundservice i dess kärna. CRM minskar det antal kunder som lämnar företaget 
genom att införa funktioner för spårning, övervakning och mätning av kundservice responsen. 
Det gör det också möjligt för företaget att se till att varje förfrågan från kunder tilldelas den i 
personalstyrkan som har bäst förutsättning för att lämna ett tillfredsställande svar. Kundproblem 
kan lösas effektivt genom en pro-aktiv kundsupport (Xu, Yen, Lin & Chou, 2002).  
 
Det tredje användningsområdet är fältservice. Genom användandet av CRM system så kan 
avlägset belägen personal snabbt och effektivt kommunicera med servicepersonal för att möta 
kundernas individuella förväntningar. Kundernas förfrågningar loggas, tilldelas, övervakas och 
spåras för att säkra kvaliteten på kundservicen. Tillgängliga och skickliga ingenjörer tilldelas 
snabbt varje problem. Kunskapsbasen och de detaljerade instruktionerna för problemlösning finns 
tillgängliga direkt. CRM hjälper också företaget att reducera kostnader för serviceinventarier till 
de lägsta möjliga genom automatisering av utförande, komplettering och kretsloppsräknande (Xu, 
Yen, Lin & Chou, 2002). 
 
Det fjärde användningsområdet är marknadsförings automation. CRM tillhandahåller den mest 
aktuella informationen om kundens köpvanor så att den mest effektiva 
marknadsföringskampanjen kan tas fram för just den kunden men även för att attrahera nya 
kunder. Genom att använda CRM så kan företaget bättre tilltala kundernas individuella behov 
genom att kombinera kunskapen om marknaden, kunddatabaserna och den interaktiva 
kommunikationsteknologin. På så vis kan ett företag fånga en marknad före konkurrenterna. I 
slutändan innebär det att företag kan skapa mer värde för kunden än vad konkurrenterna kan (Xu, 
Yen, Lin & Chou, 2002). 
 
Doshi (2004) har en liknande syn och anser att de viktigaste användningsområdena för ett CRM-
system är försäljningsavdelnings automation, kundservice, marknadsförings automation, 
hantering av kontakter och konton och slutligen integration av back-office4 applikationer (se figur 
5). 
 

                                                           
4 Den administrativa delen av ett företag som stöder men inte är direkt involverad i företagets affärer, t.ex. personal- 
och ekonomiavdelningarna 
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Figur 5. CRM’s användningsområden 
Översatt från Doshi, (2004), sid 1 
 
2.4.2 CRM’s Infrastruktur 
Som konstaterats ovan så är Internet och datalager centrala delar i CRM systemets infrastruktur. 
Ett datalager är ett IT-verktyg som ger beslutsfattare direkt tillträde till information genom att 
samla in data från alla databaser och operationella system och därigenom forma ”öar av 
kunddata”. Mer specifikt så extraherar, rengör, omvandlar och hanterar ett datalager stora 
volymer data från multipla, heterogena system. På så vis skapas ett historiskt protokoll över all 
interaktion med kunderna (Eckerson och Watson, 2000). Att konstant kunna utvinna kunskap om 
kunderna minskar behovet av att genomföra traditionella marknadsundersökningar (Story, 1998). 
Datalagerteknologi möjliggör CRM genom att den slår samman, korrelerar och omvandlar 
kunddata till kunskap om kunden som kan användas till att bättre förstå kundens behov. 
Kunddata innefattar all försäljning, marknadsföring och service aktiviteter (Shepard et al., 1998). 
Utöver denna information så kan många andra typer av data från interna processer bidra. 
Information om fakturering och kontostatus, interaktion med kundtjänst, restordrar, 
produktförsändelser, produktreturer, reklamationer samt interna hanteringskostnader kan alla 
hjälpa till att skapa en bättre förståelse för kunden och dess köpmönster (Chen & Popovich, 
2003).  
 
Sett till procedurer så innehåller ett CRM system många beståndsdelar. Multimediala kanaler för 
tillträde är en av dessa. Telefontjänster, e-mail, webb meddelanden och fax är exempel på sådana. 
Dessa kanaler för in förfrågningar i CRM-systemet. Förfaringsregler åberopas, kunden 
identifieras och attribut utvärderas för att avgöra hur förfrågan skall behandlas. Back-office 
system och databaser med information om klienten rådfrågas, existerande applikationer görs 
gällande och utförandet bestäms av en mängd motorer för uppfyllande. Utförandeprocessen 
sänder innehållet via de lämpligaste mediavalen. Detta är en beskrivning av den teknologiska 
processen från en högre nivå (Xu, Yen, Lin & Chou, 2002). 
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3. Forskningsfrågor och referensram 
I detta kapitel förs en diskussion om det område som har studerats. Diskussionen leder fram till 
de tre forskningsfrågor som denna rapport ämnar svara på och den referensram som kommer att 
användas. 
 

3.1 Problemdiskussion 
De definitioner på CRM som tidigare presenterats är alla formulerade olika men säger egentligen 
samma sak, att CRM är ett användbart synsätt eller verktyg för att förbättra relationen till 
kunderna och på så sätt skapa fördelar för det egna företaget. De flesta håller även med om att 
CRM inte bara är ett system som köps in utan ett synsätt eller strategi som noggrant måste 
implementeras i hela organisationen på ett tillfredsställande sätt, en strategi där kunden sätts i 
centrum. Då kunder har en stor roll i de flesta företags överlevnad så är det av stort intresse att 
närmare undersöka hur företag arbetar för att förbättra relationen till kunderna, eller som 
Feinberg, Kadam, Hokama & Kim (2002) skriver, att ett företag som inte ser sina kunder som 
viktiga kan försöka att överleva utan dem i 30 dagar. Enligt en studie av Goldman Sachs (2002) 
är CRM ansett som den näst viktigaste aspekten för ett företag just efter säkerhet och Butler 
Group (2001) rapporterar att 70% av alla implementationer av CRM-projekt misslyckas. Därför 
vill vi ta reda på hur företag implementerar och använder sig av CRM/e-CRM. 
 
Forskningsfråga 1: 
Hur kan CRM/e-CRM implementeras och användas inom företag? 
 
En av de främsta anledningen till att införa ett CRM system är att skapa och behålla långvariga 
kunder. Enligt Newell (2000) så är CRM, om det används på rätt sätt, ett verktyg som ger högre 
vinster genom förbättrade relationer följt av ökad kundlojalitet. Det är inte bara för företaget som 
ett CRM-system har en positiv inverkan utan kunden får också åtnjuta fördelar, det menar 
Greenberg (2003) då han skriver att syftet med CRM är att förbättra och förenkla för de egna 
affärerna samt för kunderna i en klassisk vinn-vinn situation. Därför är det av intresse att 
undersöka vilka fördelar som införandet av CRM/e-CRM systemet faktiskt har inneburit för 
företaget och dess kunder. 
 
Forskningsfråga 2:  
Vilka fördelar upplever företag med användandet av CRM/e-CRM för kunderna och företaget? 
 
Som beskrivits tidigare så finns det lika många definitioner på CRM som det finns åsikter. 
Definitionerna kan också skilja sig åt ganska markant. Så det kan vara ganska svårt att skapa en 
bild av vad CRM är och hur det faktiskt används i företaget. Därför handlar den tredje 
forskningsfrågan om inom vilka områden i företaget som CRM/e-CRM kan användas. 
 
Forskningsfråga 3:  
Hur kan CRM/e-CRM’s användningsområden inom ett företag beskrivas? 
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3.2 Referensram 
 
Forskningsfråga 1 
Då den första forskningsfrågan, hur kan CRM/e-CRM implementeras och användas inom företag, 
innefattar ett större område kommer ett antal olika teorier att användas för att svara på den. De 
definitioner vi kommer använda är Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2000, sid 218) 
definition på CRM, ”CRM är en marknadsstyrd satsning för att skapa och behålla långvariga 
relationer med kunden”, och samma författares (2000, sid 223) definition av e-CRM, ”e-CRM 
innebär att med hjälp av integrerade databaser, personlig access till dessa, e-mail samt 
upprättande av regler för arbetsflödet uppnå CRM målen”.  
 
För att analysera datan kring implementering och användandet av CRM/e-CRM kommer Syspro 
(2002) teorier rörande implementering och Champalimauds (2000) teori kring användande att 
beaktas. Dessa teorier har en stark förankring i verkliga livet, har en logiskt ordningsföljd och är 
relativt enkla att kunna jämnföra empirin mot. 
 
Implementering (Syspro, 2002) 
Definera strategin,  
Definera affärsprocesserna så att strategin efterföljs,  
Definera de organisatoriska förändringar som måste göras för att lyckas med strategin,  
Integrera ny teknologi som förenklar att strategin följs,  
Utvärdera och förbättra kontinuerligt.  
 
Användande (Champalimaud, 2000) 
Samla och integrera kundinformation,  
Analysera data,  
Specifika erbjudanden/kampanjer till olika kunder. 
 
 
Forskningsfråga 2 
För att kunna svara på den andra forskningsfrågan, vilka fördelar företag upplever med 
användandet av CRM/e-CRM för kunderna och företaget, kommer data att analyseras mot 
Newells (2000) teori om företagets fördelar och The Hewson Consulting Group (refererad i 
Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003) teori kring kundens fördelar. Teorierna täcker 
de stora fördelarna utan att gå in på allt för specifika ämnen, därför känns valen av dessa teorier 
motiverade. 
 
Företagets fördelar (Newell, 2000)      
Besparingar som en följd av ett minskat behov av att värva kunder, 
Lägre kostnader för försäljning,   
Kundernas tillfredsställelse och lojalitet ökar vilket medför förbättrad lönsamhet,  
Förbättrade möjligheter att utvärdera kunders långsiktiga lönsamhet. 
 
Kundens fördelar (The Hewson Consulting Group) 
Snabbare svarstid när kunden efterfrågar information, 
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Den levererade produkten motsvarar förväntningarna, 
Omedelbar tillgång till orderstatus och mottagligare teknisk support. 
 
 
Forskningsfråga 3 
Vid dataanalysen kring forskningsfråga 3, hur kan CRM/e-CRM’s användningsområden inom ett 
företag beskrivas, kommer Xu, Yen, Lin & Chou (2002) teori om CRM’s användningsområden 
att användas. Deras teori påminner om andras men täcker in samtliga områden på ett bra sätt. 
 
CRM systemets användningsområden (Xu, Yen, Lin & Chou, 2002) 
Försäljningsavdelnings automation, 
Kundservice och support, 
Fältservice, 
Marknadsförings automation 
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4. Metod 
I metodkapitlet presenteras hur vi har gått till väga vid insamlingen av data för att kunna uppnå 
syftet med denna uppsats. Inledningsvis beskrivs och motiveras forsknings och 
undersökningsansats, där även val av företag presenteras. Sedan följer valen gällande 
datainsamlingsmetoden, analys och resultat. Avslutningsvis tas de olika åtgärder vi använt för att 
öka undersökningens validitet och reliabilitet upp. 
 

 
4.1 Forskningsansats 
Det två olika metoder som används vid bearbetning av data är kvalitativ och kvantitativ metod. 
Denscombe (2000) påpekar att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är långt 
ifrån ”vattentät”. Han nämner tre orsaker till detta. För det första så är det två tillvägagångssätten 
inte ömsesidigt uteslutande, bra forskning använder ofta inslag från de båda. Den andra orsaken 
som nämns är att skillnaden mellan de två tillvägagångssätten är alltför förenklad i teorin, 
förutsättningarna för de båda är oftast gemensamma och överlappar varandra. Avslutningsvis så 
nämner han att den tredje orsaken är att skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning 
gäller behandlingen av data och inte själva forskningsmetoden. Men klara skillnader enligt 
Denscombe (2000) är att kvalitativ forskning har en tendens att uppfatta ord som den centrala 
analysenheten medan siffror oftast används inom kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning 
associeras även ofta med småskaliga studier när kvantitativ forskning mera används vid större 
studier. 
 
Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag använder CRM och e-CRM för att 
förbättra relationen med sina kunder så har den kvalitativa metoden använts. Fördelar med en 
kvalitativ forskningsansats enligt Denscombe (2000) är att datamaterialet är rikhaltigt och 
detaljerat, tack vare den djupgående undersökningen av ett relativt begränsat område samt att data 
har en förankring i verkligheten då den har sina rötter i den sociala teorins villkor. 
 

  
4.2 Undersökningsansats 
De olika undersökningsansatser som finns är fallstudie, skrivbordsundersökning, survey samt 
experiment (Denscombe, 2000). Vi har valt att göra en fallstudie som enligt Wiedersheim-Paul & 
Eriksson (1999) innebär att ett fåtal objekt undersöks i flera avseenden. Denscombe (2000) anser 
att det som kännetecknar en fallstudie är inriktningen på bara en enda undersökningsenhet,  att 
verkligen studera på djupet, fokusera på relationer och processer samt att informationen 
införskaffas i en naturlig miljö. De fördelar han nämner med fallstudien är att den med gott 
resultat kan användas vid forskning som prövar eller bygger på teorier och att den fungerar 
utmärkt vid småskalig forskning genom att koncentrera ansträngningarna på en 
undersökningsplats. 
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Fallstudien känns motiverad då vi vill samla empiri från en undersökningsenhet och pröva 
informationen mot teorier valda i referensramen. Informationen har införskaffats I sin naturliga 
miljö är relativt liten i skala.  
 
4.2.1 Val av fallstudieobjekt 
Det företag vi gjort vår undersökning på är en bank. Banker har länge funnits representerade på 
nätet och enligt Benioff, refererad i Greenberg (2004), så fanns banker, försäkringsbolag och 
andra finansiella tjänsteföretag tidigt bland de ivrigaste CRM-förespråkarna. Med mängder av 
kundinformation, många olika sätt att nå kunderna och ofta ett stort antal erbjudna tjänster så såg 
de företagen CRM som ett utmärkt sätt att behålla sina kunder och sälja mer produkter och 
tjänster. Benioff fortsätter med att skriva att  banker har en annorlunda syn på CRM. De tycks 
mindre benägna att ta till sig den teknologiska sidan av CRM och koncentrerar sig istället på att 
försöka uppnå bättre relationer med kunderna genom att utbilda personalen och utveckla 
förbättrade affärsprocesser. 
 
Många företag investerar i CRM teknologi för att lättare kunna hantera sina kundrelationer, utan 
att ha definierat vilka kundsegment som ska prioriteras och hur de ska betjänas. CRM är inte 
lösningen på dessa problem och implementering av CRM teknologi kan istället ge upphov till en 
indirekt och kanske olämplig strategi. Ett svenskt företag som nått stora ekonomiska framgångar 
genom kundsegmentering är Handelsbanken som valt att ge "transaktionskunder" lägre service 
och förmåner jämfört med de kunder som har stora lån eller tillgodohavanden och som är 
lönsamma för banken. Handelsbanken har också varit konsekventa när det gäller att ge de lokala 
bankkontoren fullt ansvar för att hantera relationerna till kunderna, med stöd av centrala IT-
system (GMI, 2005). Då Handelsbanken är en bank som satsat mycket på personliga relationer till 
sina kunder så har vi valt att göra vår fallstudie där. Då tiden varit knapp bestämde vi oss för att 
endast göra en fallstudie och göra den så noggrann som möjligt. 
 

  
4.3 Datainsamlingsmetod 
De datainsamlingsmetoder som Dencombe (2000) beskriver är frågeformulär, intervjuer, 
observationer och slutligen skriftliga källor. Dencombe (2000) anser att skriftliga källor är 
användbara därför att de innehåller stora mängder information, är kostnadseffektiva samt 
kontrollerade av många andra. För att få bakgrundsinformation om företaget har vi studerat deras 
hemsida.  
 
Får att få svar på vårat syfte så har vi använt oss av intervju. Fördelar med intervjuer enligt 
Denscombe (2000) är att de är särskilt lämpade för att producera djupgående och detaljerade data, 
ämnen kan utforskas och följdfrågor ställas för att få tillfredställande data. Med hjälp av 
intervjuer erhålls även värdefulla insikter från de personer som intervjuas, personer som oftast 
besitter stor kunskap inom det aktuella forskningsområdet. Slutligen så kräver intervjuer bara 
enkel utrustning, en telefon samt papper och penna kan räcka. 
 
Denscombe (2000) presenterar sedan tre olika intervjuer, den strukturerade, den 
semistrukturerade och sist den ostrukturerade intervjun. Under en strukturerad intervju så har 
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forskaren en stark kontroll över frågor och svar, det kan nästan bli som ett frågeformulär som 
besvaras ansikte mot ansikte. Vid en semistrukturerad intervju så har fortfarande forskaren en 
lista med ämnen han vill ha svar på men är flexibel och låter respondenten utveckla sina tankar 
och synpunkter. När en ostrukturerad intervju används så introducerar forskaren helt enkelt sitt 
ämne och ingriper sedan så lite som möjligt. Respondenten får sedan utveckla sina idéer och 
fullfölja sina tankegångar. Vi har valt att göra en semistrukturerad intervju. Vi ville att 
respondenten skulle få prata ganska fritt samtidigt som vi  kunde styra in honom mot ämnen av 
intresse.  
 
Vi har intervjuat Daniel Carlman, affärsutvecklare på Handelsbankens centrala 
utvecklingsavdelning, eftersom han ansågs mest lämpad av både oss och banken. Intervjun 
konstruerades utifrån forskningsfrågorna och följer samma struktur som teorikapitlet. Som 
nämnts tidigare valde vi en semistrukturerad intervju så att Carlman skulle kunna prata ganska 
fritt kring området och våra frågor. På så vis kunde han på ett tydligare sätt beskriva hur den 
faktiska situationen är på företaget och inte bli för påverkad av våra frågor och de termer som 
förekom där. Intervjun gjordes via telefon där båda författarna kunde höra och prata med Carlman 
och förde anteckningar under hela intervjun. Dessa anteckningar jämfördes och sammanställdes 
till ett dokument direkt efter det att intervjun avslutats så att informationen skulle vara så riktig 
som möjligt. Intervjusammanställningen skickades sedan till Bigitta Östlund som under många år 
har arbetat med CRM frågor på Handelsbanken. Hon kompletterade och korrigerade 
sammanställningen utifrån sina kunskaper.  
 

4.4 Tillvägagångssätt vid analys och resultat 
 
Enligt Miles & Huberman (1991) så finns det två modeller för att analysera data. Den första 
metoden är att analysera ett separat fall. Genom att forskaren upprättar matriser, tabeller och 
checklistor för den data som samlats in kan teori och empiri enkelt jämföras. I den andra metoden 
jämförs två fall mot varandra. På så vis kan forskaren identifiera processer som förekommer i 
båda fallen. Fler fall gör att omfattningen ökar och analysen förbättras.  
 
Vi har valt den första metoden, att analysera ett separat fall. Då empirin insamlats från ett enda 
fallstudieföretag så ansåg vi att den metoden var given. Empirin som samlats in genom intervjun 
har sammanstälts i empirikapitlet på ett strukturerat sätt. I analyskapitlet har sedan empirin 
jämnförts med teorier inom referensramen för att få svar på våra forskningsfrågor. Resultaten och 
våra slutsatser följer sedan i kapitlet efter. 
 

4.5 Metodproblem 
Valididet och reabilitet används enligt Yin (1994) för att utreda tillförlitligheten på en 
undersökning. 
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4.5.1 Validitet 
Denscombe (2000) menar att validitet i stora drag handlar om att data och metoder är riktiga. 
Data med hög validitet ska reflektera verkligheten och täcka de viktigaste frågorna medan en 
valid metod ska generera exakta resultat. Sammanfattningsvis kan det sägas att validitet handlar 
om hur exakt och riktig forskningsmetoden samt data är. 
 
För att höja validiteten så har våran intervjuguide lästs igenom av andra utomstående människor, 
studenter, för att få bort och ändra på eventuella oklarheter. Sedan så lade vi ner tid för att 
verkligen hitta rätt person att intervjua, så att vi fick användbar information för att kunna svara på 
våra forskningsfrågor. Vi fick sedan intervjusammanställningen korrigerad av en annan anställd 
på företaget, Östlund, med goda kunskaper inom området CRM. 
 
 
4.5.2 Reliabilitet 
En undersökning som görs två gånger och ger samma resultat kan sägas ha hög reliabilitet. Enligt 
Denscombe (2000) innebär hög reliabilitet, att metoden som används genererar exakt samma data 
gång på gång, och där de enda variationerna kommer från variationerna hos objektet som 
undersöks. Hög reliabilitet kan sägas vara detsamma som konsekvent och pålitligt. 
 
Vi skickade våran intervjuguide till Carlman ett par dagar innan så att han kunde förbereda sig på 
ett bra sätt inför intervjun och på så sätt öka reliabiliteten. Under intervjun så förde vi även 
anteckningar som jämnfördes och diskuterades efter intervjun för att försäkra oss om att vi hade 
förstått honom rätt.  
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras det företag som vi har valt att studera och en sammanställning av den 
intervju som utförts. Inledningsvis beskrivs fallstudieobjektet för att ge en överblick av företaget, 
sedan följer empirin som är strukturerad för att följa utformningen av teorikapitlet och 
forskningsfrågorna. 
 

5.1 Företagspresentation 
Handelsbanken bildades 1871 och har för tillfället ca 7200 anställda i Sverige och nästan 2000 
utomlands (exklusive SPP Liv). Banken har över 570 kontor i Norden och Storbritannien samt 
har verksamhet i ytterligare 13 länder. Handelsbanken är en universalbank, vilket innebär att de 
levererar tjänster inom hela bankområdet. Med det avses traditionella företagsaffärer, investment 
banking och trading samt banktjänster för privatpersoner inkl livförsäkringar (Bolagsfakta, 2005).  
 
Handelsbanken står starkt på den nordiska bankmarkanden med ett rikstäckande kontorsnät i 
Sverige och ett så gott som rikstäckande kontorsnät i de övriga nordiska länderna. Sedan ett par år 
tillbaka bedriver banken universalbanksrörelse även i Storbritannien. I ett tiotal år har banken 
årligen uppnått sitt mål: att ha högre lönsamhet och nöjdare kunder än konkurrenterna. 
Balansomslutningen för 2004 uppgick till 1394 miljarder kronor och det redovisade resultatet till 
13,1 miljoner kronor (Handelsbanken, 2005).  
 
Handelsbanken är en nordisk bank med en starkt decentraliserad organisation. Bankens arbetssätt 
grundas på ett samlat kundansvar så nära kunden som möjligt. Grundidén är att organisation och 
arbetssätt skall utgå från kontorens ansvar för den enskilda kunden. De lokala bankkontoren har 
totalansvar för samtliga kunder inom sitt geografiska område, såväl små privatkunder som stora 
företag. Kontoren samordnar de centrala och regionala resurser som behövs för att ge kunderna 
bästa tänkbara service. Handelsbanken gör inga centrala marknadsplaner eftersom de saknar en 
marknadsavdelning och styr inte heller kontoren genom centrala prioriteringar av kundgrupper 
eller produktområden. I banken upprättas inte heller någon budget. Denna grundidé har 
Handelsbanken konsekvent och framgångsrikt tillämpat och vidareutvecklat under många år 
(Industrivärden, 2005).  
 
Handelsbanken är som konstaterats en stor bank med nästan 10 000 anställda, i Sverige så väl 
som i andra länder, och där 1200 av dem jobbar med IT och annan ny teknologi. Enligt sidan 
bolagsfakta så är Handelsbanken börsnoterat med nästan 110.000 aktieägare där stiftelsen 
Oktogonen och Industrivärden är största ägare. Deras mål är att ha högre lönsamhet än andra 
börsnoterade nordiska banker, detta ska uppnås med hjälp av nöjda kunder och lägre kostnader än 
konkurrenterna (Bolagsfakta, 2005). Lönsamheten prioriteras alltid före volym. 
 
  

5.2 Implementering och användning 
Handelsbanken har alltid arbetat med fokus på kunden. I mitten på 1990-talet bytte de från 
terminaler till PC-baserat program för kontorsrörelsen. Det gav möjlighet att hantera 
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kundinformation på ett helt nytt sätt. Dock beslöt banken att inte investera i ett CRM-system utan 
till största del egenutveckla. Utifrån en samlad bild på kundinformation utvecklades parallellt ett 
datalager. Att banken beslutade detta beror främst på att många CRM-system inte stödjer en 
decentraliserad organisation. Därefter har en kontinuerlig utveckling skett i form av att fler och 
fler funktioner som stöd för medarbetaren ute på kontoret berättar Carlman, affärsutvecklare på 
Handelsbankens centrala utvecklingsavdelning. 
 
För användaren ute på kontoret används de olika hjälpmedlen som en helhet. Syftet med 
hjälpmedlen har främst varit att snabbt kunna hjälpa kunden på ett professionellt sätt och 
dessutom ha en effektiv handläggning. Varje enskild medarbetare som på något sätt interagerar 
med en kund har ett ansvar för att det sker enligt bankens regler och normer. Då Handelsbanken 
arbetar väldigt decentraliserat så får den enskilde arbetaren som är närmast kunden en stort 
ansvar, kunden ska känna att han uppnår en nära och personlig relation till banken. En egen 
avdelning för affärsstöd har växt fram, mycket tack vare implementeringen av CRM funktioner. 
 
Målsättningen är att skapa ett ”Kollektivt minne” som gör det möjligt att se all historik för alla 
kunder. På så sätt kan kundnöjdheten förbättras genom att företaget får bättre insikt om kunderna. 
Eller som Carlman formulerar det, ”man får ett titthål in till den historik som banken har haft med 
kunden”. Initiativet till CRM togs av ledningen för utvecklingsavdelningen vilken utsåg en CRM 
ansvarig som fick till uppgift att se till att kunden skulle möta en bank oavsett var i koncernen 
kontakten skedde och undersöka hur banken skulle hantera data för att förbättra kundkontakter 
och hålla ordning på historik om kunderna, detta var i slutet av 90-talet. På frågan om vad 
företaget vill uppnå med sitt användande av CRM svarar Carlman mycket kärnfullt ”Nöjd kund”.  
 
Data samlas in genom flera olika kanaler som agregerar information. Mycket data samlas in på 
elektronisk väg, genom interaktion med hemsidan, men även medarbetarnas information om 
kunden vägs in. Det finns även en mängd formulär som kunden fyller i, där data kan utvinnas. 
Information som samlas in om kunderna (privatpersoner) är av två grundtyper. Information av 
demografisk karaktär, där data som adress, ålder, kön och så vidare samlas in samt information 
om tidigare tjänster och transaktioner där varje interaktion med kunden lagras tillsammans med 
information om vilka tjänster som nyttjas eller nyttjats. Den insamlade informationen används 
framförallt av kundansvariga för att ge kunden bra service. Mer specifikt så används den till att 
göra kunduppföljningar, föra statistik och göra lönsamhetsbedömningar, beräkna prioriteringar 
med mera. 
 
Handelsbankens erfarenhet är att implementeringen är bland det svåraste. Vi kan bygga 
fantastiska system, men om ingen använder dem så får vi inte någon lönsamhet. I CRM-debatten 
glömde många bort just denna del. Carlman säger att det viktigaste vid implementeringen är 
införandet av systemet. En bra lanseringsplan måste upprättas då det är viktigt att nå ut med 
informationen till alla medarbetare, speciellt om det är en stor organisation. Planering om när och 
hur systemet ska införas är mycket viktig. Den största svårigheten med implementeringen var att 
det sedan tidigare redan fanns en stor mängd system inom företaget som medarbetarna arbetade 
med. För att de ska börja använda det nya systemet måste de få tydlig information om kundnytta 
och kontorsnytta. Detta kan medföra en viss förvirring och Carlman säger att medarbetarna oftast 
vill ha ”färre funktioner som kan göra mer”. De nya systemen kan inte heller ersätta alla de äldre 
systemen utan de måste ta hänsyn till dem när de implementeras. 
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5.3 Fördelar med CRM 
Tillgången till ett ”kollektivt minne” anger Carlman som den främsta fördelen med CRM 
systemet. Nu kan medarbetarna ta reda på var de ”tappade tråden senast” med varje kund 
eftersom de får en samlad bild av all interaktion med kunderna. Företaget kan få fram en bra 
profil på kunden och samtidigt ha kontroll på tidigare historik CRM systemet har också medfört 
fördelar för kunderna i form av bättre service samt genom att rätt produkt erbjuds vid rätt tillfälle. 
Kunden har också en möjlighet att själv välja hur han/hon vill bli kontaktad. Kunden kan ställa in 
sin profil så att han får personliga erbjudanden grundade på dessa val. 
 
Eftersom de flesta aktörer i bankbranschen har gamla stordatorsystem sedan sextiotalet är det inte 
alltid så lätt att automatisera alla information. Det medför att medarbetaren iblanda har en ganska 
tung del som fortfarande är manuell och det förekommer viss dubbellagring av information. 
Däremot så anser Carlman att fördelarna vida överstiger nackdelarna och säger att Handelsbanken 
givetvis inte hade infört systemet annars. Vad gäller nackdelar för kunderna så har företaget inte 
identifierat några specifika sådana. Ett tänkbart problem är hur de kunder som har en mer skeptisk 
attityd till informationsteknologi ställer sig till det nya, mer teknologigtyngda sättet att utföra sina 
bankärenden. Dock är det exempelvis hittills bara cirka 600 av de 600 000 
Internetbankanvändarna som har avsagt sig någon form av direktreklam. För att hjälpa 
privatkunden finns PuL, Personuppgiftslagen som reglerar hur banker och andra företag ska 
hantera elektronisk information om kunden. 
 
 

5.4 Användningsområden 
Det huvudsakliga ansvaret för CRM, aktiv kundvård, ligger hos avdelningen för affärsstöd. 
Handelsbanken har också avdelningar speciellt för till exempel datalagren där allt arbete som rör 
det området sker. Utöver detta så finns det ett decentraliserat ansvar eftersom varje medarbetare 
som har kontakt med kunder har ett personligt ansvar. Anledningen till att ansvaret för CRM 
ligger hos avdelningen för affärsstöd är helt enkelt att företaget ser det som ett hjälpmedel för 
kundvård.  
 
I dagsläget är Carlman involverad i utvecklandet av ett nytt system för säkrare kommunikation för 
Internetbankkunder som heter EPOX. Handelsbanken har som filosofi att det inte alltid är 
nödvändigt att ligga på teknikens framkant utan att det i många fall är mer kostnadseffektivt att 
komma tvåa och lansera en smartare och mer genomtänkt tjänst. På så viss skapas trygghet för 
kunderna. Handelsbanken har mycket utbildning av personalen och Carlman säger att det är 
viktigt att utbilda personal men att det också måste finnas ett bra IT-stöd. Men då det är den 
anställde närmast kunden som har det största ansvaret så är en bra vidareutvecklingen av IT-
system nödvändigt för att bibehålla en kompetent  personal.  
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6. Analys 
I detta kapitel jämförs de teorier som ingår i referensramen med den empiri som insamlades 
under intervjun med en representant från företaget. Såväl skillnader som likheter lyfts fram för de 
tre huvudsakliga områdena. 
 

6.1 Implementering och användning 
Handelsbanken ser CRM främst som verktyg för kundvård. De har inte ett heltäckande CRM-
system utan istället olika delsystem som jobbar tillsammans. Men vi har valt att se på det som ett 
heltäckande system för att bättre kunna jämföra empiri mot teori. 
 
Syspro (2002) teori om implementerandet av ett CRM system kan inte sägas överensstämma med 
den metod som Handelsbanken har använt sig av. Teorin talar om att först definiera strategin, 
därefter affärsprocesser, nödvändiga organisatoriska förändringar och integrering av ny teknologi 
samt belyser vikten av att kontinuerligt förbättra och utvärdera. Av dessa steg är det egentligen 
bara det sista, kontinuerlig förbättring och utveckling som använts vid Handelsbankens 
implementering, men då har företaget inte heller implementerat ett CRM system i traditionell 
mening. Dock anser Handelsbanken att implementeringen är ett kritiskt moment vid införandet av 
alla system och säger att det är viktigt att ha en utarbetad handlingsplan innan införandeprocessen 
startar.  
 
Vad gäller användandet så är det tydligt att Champalimauds (2000) teori kring användandet 
faktiskt är överensstämmande med Handelsbankens användande på samtliga tre punkter. Den 
första punkten är att samla och integrera kundinformation. Under intervjun framgick att det första 
steget som Handelsbanken tog när det gäller implementeringen av CRM systemet, nämligen 
införskaffandet av ett datalager, också möjliggjorde att företaget i ett tidigt skede kunde börja 
samla in data om sina kunder. Denna data är till hög grad integrerad då alla som har kontakt med 
kunder har tillgång till den information om kunden som finns lagrad sedan tidigare i systemet. 
 
Den andra punkten är att analysera data. Detta steg ingår i praktiskt taget alla CRM system och 
så även i Handelsbankens. Den data som analyseras är allmän data om kunden men även data om 
kundens tidigare användande av banken. 
 
Den tredje punkten är att utforma specifika erbjudanden/kampanjer till olika kunder. Detta sker 
utifrån den bild av kunden som har växt fram när data analyserats. Detta är också något som 
Handelsbanken använder sig av och som de ser som en av de största fördelarna med systemet. 
Företaget upplever sig kunna erbjuda en bättre service genom att erbjuda rätt produkt vid rätt 
tidpunkt och kunden har också möjlighet att välja hur den vill bli kontaktad. 
 
 

6.2 Fördelar med CRM 
Företagets fördelar, enligt Carlman, passar in på Newells (2000) teori i många hänseenden. Han 
anser att det ”kollektiva minnet” som CRM ger tillgång till är den största fördelen. Det ”kollektivt 
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minnet” ger en samlad bild av kundens profil och all tidigare historik. Det innebär att det finns 
goda möjligheter att utvärdera kundens långsiktiga lönsamhet. Informationen om alla tidigare 
transaktioner kan också användas till att skräddarsy passande erbjudanden till de olika kunderna, 
det medför att kostnader kring försäljningen minskar då rätt erbjudande når rätt kund. CRM-
systemet kan även användas till att göra lönsamhetsbedömning, att få en bild av vilka värdefulla 
kunder som ska prioriteras, det gör att behovet av att värva nya kunder minskar och leder till 
besparingar. Om alla ovanstående steg uppfylls så leder det slutligen till en nöjdare kund, 
kundernas tillfredsställelse och lojalitet ökar vilket medför förbättrad lönsamhet.  
 
Carlman berättar att Handelsbankens CRM-system använder ny teknologi som gör det möjligt för 
kunden att bli kontaktad på det sätt som valts och det har inneburit bättre service för kunderna, 
snabbare svarstid vid efterfrågande av information och omedelbar orderstatus samt mottagligare 
teknisk support. Den samlade informationen om kundens tidigare interaktioner gör att alla 
medarbetare kan ta reda på var de ”tappade tråden senast” och kan ge en snabb och bra service 
och support till kunden när som helst. Och då rätt produkt erbjuds rätt kund vid rätt tillfälle är 
chansen stor att produkten motsvarar kundens förväntningar. Samma fördelar som The Hewson 
Consulting Group (refererad i Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003) beskriver. 
 
 

6.3 Användningsområden 
Då Handelsbanken inte har ett heltäckande CRM-system utan ett antal mindre system som sköter 
olika funktioner, bland annat det snart implementerade EPOX,  så går det inte att direkt säga att 
banken följer Xu, Yen, Lin & Chou (2002) teori om CRM’s användningsområden. Men då de 
olika systemen alla samarbetar för att kunna erbjuda en bättre kundvård så kan det ses som ett 
enda stort system.  
 
Carlman säger att systemets komponenter anskaffats för att för att skapa ett ”kollektivt minne” för 
att kunna få en bättre bild av kunden och se all historik. Det stämmer bra in på teorin kring 
försäljningsavdelning automation, att CRM-system ger en enhetlig bild av varje kund som 
innehåller all kontaktinformation och försäljningshistorik för den kunden och som är tillgänglig 
för alla som har tillträde till systemet. Och då CRM används för att göra kunden nöjd, eller 
kundvård som Carlman säger, så innefattar systemet en bra kundservice och support. Kunden kan 
välja hur han vill bli kontaktad och då alla har tillgång till det ”kollektiva minnet” och ser var de 
”tappade tråden senast” så kan rätt person snabbt få kännedom om kundens problem och ge en 
bra hjälp. Att det även finns en egen avdelning för affärsstöd förbättrar bara kundservicen och 
supporten,  det gör det också möjligt för företaget att se till att varje förfrågan från kunder 
tilldelas den i personalstyrkan som har bäst förutsättning för att lämna ett tillfredsställande svar 
 
Då Handelsbanken arbetar med ett decentraliserat synsätt är det arbetaren närmast kunden som 
har det största ansvaret, det är alltså arbetaren ute på fältet närmast kunden som ser till att kunden 
blir nöjd och tillfredställd. Och genom att alla har tillgång till CRM-systemet så kan de se tidigare 
interaktioner med kunden, eller som Carlman menar att ”man får ett titthål in till den historik som 
banken har haft med kunden”, och kan hjälpa kunden på ett bra sätt och ge en tillfredsställande 
fältservice. Carlman menar även att systemet innebär att rätt produkt erbjuds till rätt kund, 



CRM i företag – En fallstudie av Handelsbanken   

      26

kunden kan även ställa in sin profil och då få skräddarsydda erbjudanden. Det stämmer bra in på 
Xu, Yen, Lin & Chou (2002) teori gällandes marknadsföringsautomation som påpekar att genom 
att använda CRM så kan företaget bättre tilltala kundernas individuella behov genom att 
kombinera kunskapen om marknaden, kunddatabaserna och den interaktiva 
kommunikationsteknologin då all information samlas i systemet  
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7. Resultat och slutsatser  
Efter att empirisk data först presenterats och sedan analyserats så kommer detta kapitel att 
fokusera på resultaten och de slutsatser som gjorts utifrån analysen för att besvara de tre 
forskningsfrågor som formulerats i uppsatsens början. Kapitlet avslutas med rekommendationer 
till fortsatt forskning. 
 
 

7.1 Resultat 
Här presenteras resultaten från analysen av våra forskningsfrågor. Resultaten ger en större 
förståelse av denna rapports syfte, att undersöka hur företag använder CRM och e-CRM för att 
förbättra relationen med sina kunder. 
 
 

7.1.1 Hur kan CRM/e-CRM implementeras och användas inom företag? 
Resultaten på denna punkt visar att det undersökta företaget använder sig av ett flertal system 
med mer eller mindre anknytning till CRM. Upprinnelsen till systemen skede i form av att 
företaget började utreda hur de bättre kunde använda data för att förbättra kundkontakterna samt 
att de upprättade ett datalager. För att urvinna data ur detta lager så köptes en produkt för 
datautvinning in. I övrigt har systemen gradvis växt fram och utvecklats utifrån företagets egen 
kompetens. Detta gör det svårt att analysera implementeringsmetodiken eftersom den teori som vi 
valt att jämföra med och som ingår i referensramen behandlar hur ett företag på en och samma 
gång inför alla aspekter av CRM, ett komplett CRM system. Detta har medfört att det ej går att 
hitta en överensstämmelse mellan Syspros (2002) teori om implementering och hur processen sett 
ut i praktiken i företaget. Det företaget har att säga om implementering av nya system är att det är 
mycket viktigt att upprätta en bra handlingsplan för införandet. Detta kan ses som ett tecken på att 
företaget har identifierat riskerna vid implementeringen av ett nytt system och anser att dom har 
en användbar strategi för implementering av större system. Företaget säger sig inte ha ett e-CRM 
system men vid analysen framkom att de använder sig av ett flertal komponenter som ingår i 
definitionen av ett sådant system.  
 
Efter att CRM systemet har implementerats så följer en kontinuerlig användandeprocess. Denna 
process skiljer sig rätt marginellt mellan olika teorier. Det finns inte så många olika sätt som ett 
företag kan använda ett CRM system på. Inom det undersökta företaget används CRM systemen 
för att samla in och analysera data om kunden. Den information om kunden som detta genererar 
används sedan till att ge kunden bättre service och för att kunna erbjuda rätt produkt vid rätt 
tillfälle. Detta stämmer väl överens med den teoretiska referensramen för användande. 
Champalimauds (2000) teori om användandet består av just dessa tre punkter. Samla och 
integrera kundinformation, analysera data och utforma specifika erbjudanden/kampanjer till 
olika kunder.  
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7.1.2 Vilka fördelar upplever företag med användandet av CRM/e-CRM för kunderna och 
företaget?  
Som med mycket annat medför CRM både för- och nackdelar för företaget men där fördelarna 
vida överstiger nackdelarna,  och där det ”kollektiva minnet” anses som den absolut största 
fördelen. Newells (2000) teori nämner inte det kollektiva minnet som en fördel men de andra fyra 
stämmer väl överens med hur företaget upplever fördelarna med CRM. Företaget får en bra bild 
och kännedom om sina kunder och kan ta reda på vilka kunder som är lönsamma eller kan bli det 
inom en snar framtid. Detta leder sedan till att färre nya kunder behöver värvas med besparingar 
för företaget som följd. En god kundkännedom förenklar också försäljningen till de olika 
kunderna, det framgår vilka kunder som skall ha vilka erbjudanden, något som genererar nöjdare 
kunder. Nöjdare kunder ökar i lojalitet och detta gör också att förtjänsten ökar. 
 
Även kunderna upplever fördelar med ett CRM system som i slutändan mynnar ut i en bättre 
relation till företaget. The Hewson Consulting Group’s (refererad i Chaffey, Mayer, Johnston & 
Ellis-Chadwick, 2003) teori nämner fyra fördelar som stämmer bra in på vad företaget anser att 
deras kunder upplever med CRM. En fördel som inte teorin nämner är att kunden kan ange hur 
kommunikationen ska ske och även välja sin individuella profil. Indirekt leder detta till en bättre 
service och support. Då alla anställda har tillgång till det ”kollektiva minnet” så kan en 
mottagligare teknisk support ges och en omedelbar tillgång till orderstatus erbjudas. Den samlade 
tidigare historiken ger även en tydlig bild av vad kunden tycker och tänker och förbättrar 
möjligheterna att erbjuda rätt produkt till rätt kund vid rätt tillfälle.  
 
7.1.3 Hur kan CRM/e-CRM’s användningsområden inom ett företag beskrivas? 
Företaget har inte ett heltäckande CRM-system utan flera mindre system som har implementerats 
och kontinuerligt förbättrats. Då systemen jobbar med samma sak, kundvård, så kan det dock 
förenklas och ses som ett enda stort CRM-system. Det finns en egen avdelning för kundvård som 
har det övergripande ansvaret för CRM. De fyra användningsområden som Xu, Yen, Lin & Chou 
(2002) anser att CRM består av stämmer väl överens med fallstudieföretagets användning av 
CRM. Automation av försäljning och marknadsföring förenklas när kunden gjort inställningar för 
sin individuella profil och gammal historik analyseras. Att alla som är berörda har snabb tillgång 
till informationen gör det enklare för anställda att bemöta kunden på ett bra sätt, allt från den 
anställde ute på ”fältet” till experterna på kontoret. Det är arbetaren närmast kunden som har det 
största ansvaret men behövs det annan hjälp sker det snabbt och kunden upplever en bra 
kundservice och support. 
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7.2 Slutsatser 
Studien visar på att det finns en klar skillnad mellan teori och praktik. Ibland överensstämmer de 
två men ofta behövs en modifiering av teorin för att den skall gå att jämföra med det verkliga 
livets praxis. Detta är också fallet för Handelsbankens användande av CRM. De flesta teorier 
behandlar CRM som en mycket övergripande strategi för hela företaget. Sällan nämns det i 
teorierna hur ett CRM system infogas i ett företag som redan följer många system och 
affärsprocesser och som inte har för avsikt att överge dessa. Är CRM i själva verket bara en av 
ingredienserna till kakan och inte ett komplett recept? 
 
Ett noggrant implementerat CRM system ger fördelar för såväl företaget som kunden. 
Nyckelfaktorer är att ha en bra handlingsplan för implementeringen och att genom hela processen 
se till att bibehålla sitt fokus på kunden. CRM påverkar många inom organisationen och en bra 
handlingsplan ska även innehålla information om när och hur förändringarna ska genomföras. Att 
hantera kundinformationen på rätt sätt och att aktivt använda sig av den för att öka sin förståelse 
för kunden är också av stor vikt eftersom nöjda kunder stannar längre hos företaget. Det kan 
generera många fördelar för företaget, så som lägre kostnader och besparingar samt förbättrad 
lönsamhet som slutligen leder till en bättre relation med kunderna. Ett CRM system har även 
många olika användningsområden som alla förenklar byggandet av bra kundrelationer. 
 
Slutsatser av studien: 
• Vid implementering är en tydlig handlingsplan viktig 
• Ett noggrant implementerat CRM system ger fördelar för såväl företaget som kunden 
• Ett CRM system har många olika användningsområden 
 

7.3 Rekommendationer 
För att få en bättre bild av användandet av CRM och e-CRM i företag så bör fler företag inom 
bankbranschen samt företag inom andra branscher undersökas. Olika företag uppfattar CRM på 
olika sätt. Det är således svårt att få en bra bild av det hela genom att undersöka ett enda företag. 
Då CRM är ett så brett begrepp så finns det andra relevanta forskningsfrågor som skulle kunna 
undersökas. Att undersöka CRM från kundens perspektiv kan också vara av intresse. 
 
Utifrån de resultat som denna studie har givit så rekommenderas företag att undersöka 
möjligheten att införa någon form av CRM då ett noggrant implementerat CRM system ger 
fördelar för både det egna företaget som för dess kunder. Men för att implementeringen ska bli 
lyckad så måste alla inblandade veta vad dom ska göra, när dom ska göra det och hur. En bra 
handlingsplan är därför att rekommendera. 
 
I det enskilda fallet med fallstudieföretaget så har de både implementerat CRM inom företaget 
och använt sig av en handlingsplan. Men rekommendationen är att sträva efter att minska antalet 
system vilket skulle underlätta för medarbetarna samtidigt som det skulle förenkla vid utveckling 
och uppgradering av systemen. Ett komplett CRM system innebär fördelar i och med att det 
samlar upp alla delar och gör det till en helhet. Dock kan det vara svårt för ett företag med en så 
decentraliserad organisation att använda sig av ett sådant system.  



CRM i företag – En fallstudie av Handelsbanken   

      30

REFERENSER 
 
Bolagsfakta, (2005) 
http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/default____12160.aspx, 2005-05-23 
 
Bruhn Manfred, (2003), Relationship Marketing – Management of customer relationships, 
Pearson Higher Education, London 
 
Butler Group Report, (2001), Real CRM: Pitfalls and Potential, Indepth Report, Limited: Hull, 
Yorkshire 
 
Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, (2000), Internet Marketing, Prentice Hall, New 
Jersey 
 
Champalimaud Lopo, (2000), Building customer relationships through e-CRM 
http://crm.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=1068, 2005-06-03 
 
Chye K H, & Gerry C K L, (2002), Data mining and customer relationship marketing in the 
banking industry, Singapore Management Review, Sid. 1-27 
 
Chen J. & Popovich Karen, (2003), Understanding Customer Relationship Management, Business 
Process Management Journal, Vol 9 Nr 5, sid 672-688 
 
Cram T, (1994), The power of relationship marketing: Keeping customers for life, Financial 
Times Management, London 
 
Davenport, T.H. and Short, J.E. (1990), The new industrial engineering: information technology 
and business process design, Sloan Management Review, Vol. 31 No. 4, pp. 11-27. 
 
Denscombe Martyn, (2000), Forskningshandboken, Studentlitteratur AB, Sverige 
 
Doshi Sundip R, (2004), The CEO’s Guide to CRM Success 
http://wireless.ittoolbox.com/press/disppress.asp?i=107809&t=9, 2005-06-03 
 
Eckerson, W. and Watson, H. (2000), Harnessing Customer Information for Strategic 
Advantage: Technical Challenges and Business Solutions; special report, The Data Warehousing 
Institute, Chatsworth, CA. 
 
Egan John, (2004), Relationship Marketing – Exploring relational strategies in marketing, 
Pearson Higher Education, London 
 
Feinberg R, Kadam R, Hokama L, Kim I, (2002), The state of electronic customer relationship 
management in retailing, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol 30 Nr 
10, sid 470-481 

http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/default____12160.aspx
http://crm.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=1068
http://wireless.ittoolbox.com/press/disppress.asp?i=107809&t=9


CRM i företag – En fallstudie av Handelsbanken   

      31

 
GMI AB, (2005), Utveckling och inspiration - Den nya ekonomin  
http://www.gmi.se/nyaek.html, 2005-05-19 
 
Goldman Sachs, (2002), IT Spending Confidence Survey 
 http://www.businesswire.com/webbox/bw.052202/221422212.htm, 2005-06-03 
 
Goldschlager Arie, (2001), Managing the ROI on eCRM 
http://crm.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=1754, 2005-06-03 
 
Greenberg Paul, (2003), Making CRM Wholebrained, CRM magazine, February issue 
 
Greenberg Paul, (2004), CRM at the speed of light, McGraw-Hill, New York 
 
Grönroos C, Storbacka K, Strandvik T, (1994), Managing customer relationships for profit: the 
dynamics of relationship quality, International journal of service industry management, Vol 15 
Nr 5, sid 21-38 
 
Gummesson Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Liber-Hermods, 
Kristianstad 
 
Gummesson Evert, (1999), Total Relationship Marketing, Butterworth Heinemann, Oxford 
 
Handelsbanken, (2005) 
http://www.handelsbanken.se/ir, 2005-05-23 
 
Handman Susan, (2005), eCRM for Data Centers a Two-Sided Coin 
http://oracle.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=3463, 2005-06-03 
 
Hannigan Tom & Palendrano Christina, (2002), CRM initiatives – Taking it personal 
http://crm.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=2195, 2005-06-03 
 
Industrivärden, (2005), 
http://www.industrivarden.se/templates/Holdings____141.aspx, 2005-05-23 
 
Jobber David, (2001), Principles & Practice of Marketing 3rd ed, Mcgraw-Hill, New York 
 
Microstrategy Inc, (2001), The five engines of e-CRM 
http://crm.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=1341, 2005-06-03 
 
Nationalencyklopedin, (2005) 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=A489474, 2005-06-02 
 
Nelson Zach & Goldenberg Barton, (2003), Does your CRM support the entire customer process? 
http://whitepapers.interop.com/detail/RES/1067261286_78.html, 2005-06-03 

http://www.gmi.se/nyaek.html
http://www.businesswire.com/webbox/bw.052202/221422212.htm
http://crm.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=1754
http://www.handelsbanken.se/ir
http://oracle.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=3463
http://crm.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=2195
http://www.industrivarden.se/templates/Holdings____141.aspx
http://crm.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=1341
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=A489474
http://whitepapers.interop.com/detail/RES/1067261286_78.html


CRM i företag – En fallstudie av Handelsbanken   

      32

 
Newell Frederick, (2000), loyalty.com, McGraw-Hill, New York 
 
Post och Telestyrelsen, (2004), Kartläggning av tillgången till Internet 
http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemId=2930, 2005-04-25 
 
Shepard, D. et al. (1998), The New Direct Marketing, McGraw Hill, New York 
 
Story M, (1998), Data warehousing today is tomorrow’s advantage, New Zealand manufacturer, 
sid. 42-43 
 
Swift R, (2001), Accelerating Customer Relationships using CRM and relationship technologies, 
Prentice-Hall, New Jersey 
 
Syspro, (2002), How to embrace CRM and make it succeed in an Organization 
http://crm.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=2809, 2005-06-03 
 
Wiedersheim-Paul, F & Eriksson L T, (1999), Att Utreda, Forska och Rapportera, Liber 
Ekonomi, Malmö 
 
Xu Y, Yen D, Lin B & Chou D, (2002), Adopting Customer Relationship Management 
Technology, Industrial Management  & Data Systems, Nr 8, sid 442-452 
 
Yin R K, (2003), Case study research, Design and methods, 3rd ed., Sage Publications Inc, 
California 

http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemId=2930
http://crm.ittoolbox.com/documents/document.asp?i=2809


CRM i företag – En fallstudie av Handelsbanken   

      33

BILAGA 
 

 
Intervjuguide  
 
 
Företag: 
Namn: 
Position inom företaget: 
 
 

Implementering och användning 
När började ni använda er av CRM (en marknadsstyrd satsning för att skapa och behålla 
långvariga relationer med kunden) inom företaget? 
Beskriv hur Ni implementerade CRM i företaget? (Hur gick Ni tillväga, hur lång tid tog 
implementeringen?) 
Beskriv hur Ni arbetar med CRM inom Nordea?  
Varför införde ni CRM i företaget? 
Vem tog initiativet till CRM? 
När började ni använda er av e-CRM (en strategi där företaget med hjälp av integrerade databaser, 
personlig access till dessa, e-mail samt upprättande av regler för arbetsflödet, hur och i vilken 
ordning olika ärenden ska behandlas uppnår målen med CRM) inom företaget? 
Beskriv hur Ni implementerade e-CRM i företaget? (Hur gick Ni tillväga, hur lång tid tog 
implementeringen?) 
Beskriv hur Ni arbetar med e-CRM inom Nordea?  
Varför införde ni e-CRM i företaget? 
Vem tog initiativet? 
Vad vill ni uppnå/vad är Era mål med användande av CRM/e-CRM? 
Hur samlar ni in information om era kunder? 
Vad för typ av information samlar ni in om kunderna? 
Hur och till vad använder ni sedan informationen om kunderna? 
Vad har ni upplevt som viktigast för en lyckad implementering av CRM/e-CRM? 
Upplevde Ni några svårigheter vid implementeringen av CRM/e-CRM? Hur hanterades dessa? 

 
 
Fördelar för företaget och kunderna 
Har ni upplevt några fördelar inom företaget med införseln/tillämpningen av CRM/e-CRM? Om 
ja, vilka? Om nej, varför inte? 
Har Ni upplevt några fördelar för kunderna i samband med införseln/tillämpningen av CRM/e-
CRM? Om ja, vilka? Om nej, varför inte? 
Har ni upplevt några nackdelar inom företaget med införseln/tillämpningen av CRM/e-CRM? Om 
ja, vilka? 
Har Ni upplevt några nackdelar för kunden i samband med införseln/tillämpningen av CRM/e-
CRM? 
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Användningsområden 
Hur ser organisationen bakom ert CRM/e-CRM system ut? Vilka personer och avdelningar har 
nyckelroller, beskriv deras uppgifter/roller?  
Hur kommer det sig att dessa personer/avdelningar har betydelsefulla roller? 
Vilka avdelningar och personer har upplevt de största förändringarna efter införandet? Vilka är 
dessa förändringar? Hur har förändringarna genomförts? 
Hur ser ni på den teknologiska aspekten av CRM/e-CRM? Vilken teknologi används i dagsläget? 
Har ni planer på att utveckla teknologin? 
Vilken aspekt av CRM/e-CRM systemet ser ni som viktigast när målen ska uppnås? 
Människorna, teknologin eller anser ni att båda är lika viktiga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




