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Förord 

Denna kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi 61-90 hp, med Marknadsföring som 

inriktning, skrevs vid Högskolan i Halmstad under våren 2010. Vi vill ta tillfället i akt till att 

tacka betydande personer som hjälpt oss under resans gång. Ett stort tack till vår handledare 

Kent Sahlgren, som hjälp och stöttat oss, med många goda råd och idéer! Vi vill även tacka 

vår respondent som ställt upp på en djupgående intervju, och varit tillgänglig utan att klaga. 

Vi vill slutligen även tacka våra seminariegrupper som bidragit till livliga diskussioner och 

nya infallsvinklar. Ni har alla gett oss värdefull information och råd som möjliggjort 

undersökningen, tack!  

 

Vi kan i efterhand konstatera att uppsatsen givit oss djupare kunskap om 

marknadsföringsverktyget CRM-system och dess påverkan på företagsprestationen. Vi hoppas 

att våra läsare finner uppsatsen intressant och samtidigt inspireras att spinna vidare på fortsatt 

forskning inom ämnet. 
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Sammanfattning  

Titel:  Register now and stay in touch – en studie om sambandet mellan 

CRM-system och företagsprestation. 

Syfte:  Syftet med studien är att identifiera om det finns ett positivt 

samband mellan CRM-system och företagsprestation i svenska 

multinationella företag, verksamma inom industribranschen.  

Publik: Denna uppsats riktar sig mot svenska multinationella företag inom 

industribranschen. 

Metodik/ Ansats/ Design: Vi har tillämpat oss av en kvalitativ metodansats, med ett 

deduktivt angreppssätt. Genom en djupgåendeintervju med 

fallföretaget Benzlers AB tillhandahålls det empiriska underlaget 

som kompletteras med NKI-värden. 

Slutsatser:  Undersökningen har framlagt bevis för att det finns ett positivt 

samband mellan CRM-system och företagsprestation vilket har 

påvisats genom den positiva ökningen av NKI-värdet efter 

implementering av CRM-systemet.  

Orginalitet/ Värde Undersökningen omfattar egna bidrag med resultat som fyller en  

/ Kunskapsbidrag kunskapslucka inom ämnet i Sverige. Undersökningen konstaterar 

att CRM-systemet effektiviserar samspelet med kunden och 

därmed ökar företagsprestationen, med NKI-värde som måttenhet. 

Därav ökar värdet och betydelsen av undersökningen för svenska 

multinationella företag vars syfte är att tillfredsställa kunden och 

samtidigt öka företagsprestationen. 

Framtida forskning: Inför framtida forskning ger vi förlag på att basera det empiriska 

underlaget på fler djupgående intervjuer med fallföretag. I syfte att 

bekräfta sambandet och dess validitet i näringslivet, och även 

identifiera vad som sker mellan input och output vilket därmed 

leder till ökad företagsprestation. 

Nyckelord:  Customer Relationship Management (CRM), CRM-system, 

kundtillfredsställelse, företagsprestation, Nöjd-Kund-Index. 

Uppsats typ: Företagsekonomi 61-90, kandidatuppsats, Marknadsföring (15 hp), 

VT 2010. 



 

 

Abstract 

Title: Register now and stay in touch – a study about the relationship 

between CRM-system and business performance. 

Purpose:  The purpose with the study is to identify if there is a positive 

relationship between CRM-system and business performance in 

Swedish multinational companies in the industrial sector. 

Audience: This essay is addressed to the Swedish multinational companies in 

the industrial sector. 

Methodology/ Approach We have applied a qualitative method, with a deductive approach. 

/ Design: Through an in-depth interview with the case company Benzlers 

AB, which provided the empirical basis, supplemented with the 

CSI-values. 

Conclusion: The study has presented evidence, that there is a positive 

relationship between CRM-system and business performance 

which has been confirmed by the positive increase in the CSI-

value after the implementation of the CRM-system. 

Originality/ Value The study contributes with its own results that fill in the 

/ Contribution to  knowledge gap about the subject in Sweden. The study finds that 

knowledge the CRM-system effectives the interaction with the customer and 

thereby business performance increase, with the CSI-value as unit. 

This therefore increases the value and importance of investigation 

of Swedish multinational companies, whose purpose is to satisfy 

the customer and at the same time, increase the business 

performance. 

Future research: For future research we suggest publishers to base the empirical 

basis through additional in-depth interviews with added case 

companies. In order to confirm the relationship between its 

validity in the industry, and also indentify what happens between 

inputs and outputs, which leads to increased business performance. 

Keywords:  Customer Relation Management (CRM), CRM-system, customer 

satisfaction, business performance, Customer-Satisfied-Index.  

Thesis type: Business economy 61-91, Bachelor essay, Marketing (15 credits), 

spring 2010
th
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1. Introduktion 

I det inledande kapitlet ges det en närmare inblick gällande studiens omfattning, med en kort 

beskrivning utav CRM och dess tillväxt i modern tid. Vilket sedan ska resultera i studiens 

problemformulering samt ge svar på dess syfte. Presentation om övergripande disposition tas 

även med i kapitlet.  

 

1.1 Problembakgrund 

Med vårt stora intresse för marknadsföring och kundorienteringens slående framväxt baseras 

studien på hur svenska multinationella företag, verksamma inom industribranschen, sköter 

sina kundrelationer. Vårt motiv blev därav att med hjälp av forskning kring sambandet mellan 

variablerna CRM-system samt företagsprestation fylla kunskapsluckan i Sverige, genom att 

undersöka NKI-värdets utveckling efter implementering av CRM-system.   

 

Inte allt för längesedan använde företag verktyg som massmarknadsföring för att öka 

marknadsandelarna och genom ett standardiserat utbud lyckades företag tillfredställa kunden 

(Chen, J., I., & Popvich, K., 2003). I takt med globaliseringen intog allt fler företag en plats 

på marknaden och konceptets effektivitet började därmed avta (ibid.). Marknadsutbudet ökade 

drastiskt och kunden hade aldrig tidigare haft så många valmöjligheter (Dyché, J., 2001). 

Företag fick därmed lära sig läxan av massmarknadsföring den hårda vägen, eftersom kunden 

inte längre tilläts tillfredsställas av det standardiserade utbudet (ibid.). Företag tvingades 

därmed att inse värdet av kundrelationen och dess beroende av omvärlden för skapandet av 

långsiktig strategi i syfte att överleva på marknaden, genom att öka kunskapen om 

kundbehovet (Bengtsson, L. & Nygaard, C., 2002). Därav uppkomsten av Customer 

Relationship Management (CRM), där hanteringen av den individuella kundrelationen ställs i 

centrum (Dyché, 2001). CRM är en ny företagsfilosofi (Dyché, 2001) vilken beskrivs som en 

uppsättning av processer och strategier som företag implementerar i försök att skapa, behålla 

och sköta lönsamma relationer (Gummesson, E., 2002). Chen och Popovich (2003) menar att 

kundrelationens ökade betydelse medfört till ett utökat behov av informationsförråd, ett förråd 

som omfattas av kunddata gällande köpbeteende samt attityder gentemot företaget och dess 

erbjudanden. Ett företagsbehov som tillfredställs genom implementering av CRM-system. 

Informationssystem som CRM-system, är verktyg som ger beslutsfattare tillgång i form av 

kunskap som är avgörande vid kundanpassning för att på bästa möjliga vis tillmötesgå 
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kundbehovet (ibid.). Eftersom den nöjda kunden i enighet med Gummesson (2002) ses som 

nyckeln till framgång och därigenom nyckeln till företagets framtida överlevnad.  

1.2 Problemdiskussion 

Kunskap är makt, och då kunden ställs i centrum lyckas företaget överträffa konkurrenters 

ställning på marknaden och genom investeringar i CRM-system har globalt ledande företag 

kastat sin skugga över motståndare då kundkapitalet påvisats öka (Swift, R., 2001). Studien 

behandlar CRM-systemets påverkan på företagsprestation, men finns det ett sådant samband? 

Genom kännedom om problematiken ska vi med fokus på hur företag applicerar systemet 

externt mot kund beskriva CRM-systemet och dess effekt på företagsprestation. För att 

därefter skapa en helhetsbild där det positiva sambandet kommer att påvisas. Enligt studier 

har prestationsmått av icke finansiell karaktär fått alltmer ökad uppmärksamhet som de mest 

betydelsefulla måttenheterna inom företagsekonomin (Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H., 

2007). Vi har därmed gjort ett medvetet val att fokusera på den icke finansiella måttenheten 

Nöjd-Kund-Index, för att skapa gynnsammare förutsättningar för kartläggning av sambandet 

mellan variablerna CRM-system och företagsprestation. Genom att undersöka NKI-värdets 

utveckling över tiden har vi som syfte att lösa problemet och därigenom besvara 

problemformuleringen. 

 

CRM är ett koncept som uppkom under 1990-talet (Tufvesson, I., 2005), vilket med tiden 

blivit ett allt mer omtalat ämne. Trots att CRM-systemet visat sig vara framgångsrikt (Swift, 

2001) har vi genom en omfattad systematisk litteraturöversikt och ämnesforskning fått resultat 

som pekar på ett forskningsgap som råder under svenska förhållanden. Vi har därmed valt att 

utreda sambandet mellan variablerna genom att undersöka NKI-värdets utveckling. 

Undersökningsmotivet bygger därigenom på bristen av likartad forskning i Sverige, och vi 

fokuserar undersökningen på NKI-värdets utveckling efter implementering av CRM-system. 

Undersökningen ämnar att fylla igen forskningsgapet som förekommer i Sverige bland 

svenska multinationella företag. 

1.3 Problemformulering 

”Finns det ett positivt samband mellan CRM-system och företagsprestation i svenska 

multinationella företag?” 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera om det finns ett positivt samband mellan CRM-system 

och företagsprestation i svenska multinationella företag inom industribranschen. Genom detta 

vill vi kunna beskriva och förklara huruvida CRM-systemet kan användas för att öka 

företagsprestationen.  

1.5  Definitioner 

Positivt samband 

Gynnsam, "bra" förbindelse mellan olika variabler (Györki, I., & Sjögren, P.A., 1994).  

 

Multinationella företag 

Ett multinationellt företaget är ett företag vars karaktär bygger på en internationell verksamhet 

som bedrivs i flera länder (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

Industribranschen 

Ett verksamhetsområde som bygger på tillverkning och förädling i större skala 

(Nationalencyklopedin, 2010). 
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1.6  Disposition 

Nedan följer en disposition över uppsatsens olika delar: 

 

   I detta kapitel presenteras bakgrunden till valt ämne, 

  följt av en diskussion som vidare mynnar ut i studiens 

  problemformulering och syfte. 

 

  Kapitlet grundas på valda teorier om CRM, 

  resursberoende teorin samt företagsprestation.  

 

  Här motiveras de metodval som använts samt

   tillvägagångssättet som under studiens gång

  tillämpats. En presentation av metod- och källkritik 

  återfinns i kapitlet. 

 

 

  

  I detta kapitel analyseras den insamlade empirin 

  och kopplas därefter samman med den teoretiska

  referensramen. 

 

  I slutsatsen besvaras problemformuleringen samt

   syftet med studien, i kapitlet presenteras även

  konsekvenserna av uppsatsens slutsats.  

  Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt behandlas den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med en grundlig 

redogörelse för det centrala begreppet CRM, som sedan följs av en beskrivning av CRM-

system samt resursberoende teorin för att vidare beskriva företagsprestation. Vilket 

tillsammans ska utgöra ett bra underlag för den empiriska undersökningen.   

 

2.1  Customer Relationship Management 

Fram till efter 1800-talets andra hälft kunde företag i princip sälja allt som producerades, 

marknaden vilade i säljarens händer och fokus låg på produkten (Bose, R., 2002). Den 

traditionella marknadsföringsformen hade således enbart som syfte att vinna kunden genom 

värdet av den enskilda transaktionen (Christopher, M., Clark, M., Payne, A., Peck, H., 1999). 

Inte förrän 1950-talet började företag förstå betydelsen av kunden och det handlade inte 

längre om ”vad” som producerades utan ”vem” det producerades till (Dyché, 2001). Chen och 

Popvich (2003) menar följaktligen att globaliseringen medförde till att allt fler företag intog 

den befintliga marknaden. Vilket därmed bidrog till marknadsutbudets drastiska tillväxt och 

att kundens mångfaldiga preferenser därigenom inte längre tilläts tillfredställas med enbart 

standardiserade erbjudanden (ibid.).   

 

“If all customers were alike, there would be little need for CRM. Massmarketing and mass 

communications would work just fine.” 

     (Bose, R., 2002, s.90) 

 

Med fler valmöjligheter än någonsin menar Dyché (2001) i enighet med Christopher et al. 

(1999) att kraven på företag växte sig större och den alltmer kräsna kunden möjliggjordes 

numer att fritt välja på den globala marknaden. Den traditionella marknadsföringsformen 

ersattes till följd utav relationsmarknadsföringen, som betonar värdet av kundanpassning och 

långsiktiga kundrelationer (Dyché, 2001). Ett systematiskt sätt att omsätta 

relationsmarknadsföringens processer och strategier i praktiken benämns Customer 

Relationship Management (CRM) (Gummesson, 2002). CRM definieras följaktligen som 

företagets satsningar på effektiv hantering av interaktioner som syftar till att utveckla och 

vårda långsiktiga relationer (Hwang, H., Kim, J., & Suh, E., 2003). Samtidigt som CRM 

innefattar all den verksamhet som syftar till att få den tillfälliga kunden att bli lojal gentemot 

företaget (Aronson, J., Liang, T., & Turban, E., 2005). I enighet med Aronson et al. (2005) 
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menar Armstrong, G., och Kotler, P. (2000) att nyckeln till bibehållandet av den 

betydelsefulla kunden således ligger i företagets styrka att tillfredställa och tillföra kundvärde 

som i samma ögonblick överträffar kundens förväntningar. Ngai, E. (2005) menar att då 

mervärde skapas ökar kundlojaliteten, vilket uppmuntrar kunden att koncentrera sina inköp 

till företaget. Det har enligt tidigare forskning påvisats att 80 % av den totala 

försäljningsvolymen genereras av 20 % av de befintliga kunderna (Christopher et al., 1999), 

vilket understryker behovet av att sköta och utveckla varaktiga kundrelationer (Battor, M., 

Francis, A., & Zairi, M., 2008).  

2.2 Customer Relationship Management-System 

Källan till kundinformation ligger i samspelet mellan företaget och dess kunder (Battor et al., 

2008). Det krävs till följd därav system för att omvandla, bearbeta och tolka informationen för 

att effektivt kunna skapa kunskap om kunden (Peppard, J. & Ward, J., 2002). Söderlund, M. 

(1997) stöder resonemanget ovan då han menar att företagets kundfokus bygger på förmågan 

att kordinera processer som möjliggör identifiering av kundbehovet, vilket enligt Peppard och 

Ward (2002) underlättas genom företagets implementering av CRM-system. CRM-systemet 

är ett databastekniskt instrument (Chou, D., Lin, B., Yen, D., & Xu, Y., 2002), som enligt 

Swift (2001) möjliggör lagring av kunddata i en allt större omfattning, än vad som tidigare 

möjliggjordes företaget.  

 

2.2.1 CRM-systemet som ett strategiskt verktyg 

Dagens teknologi har lyckligtvis försett företag med system, i form av databaser som utgör 

det organisatoriska minnet, ett verktyg som tillåter företag att lagra betydelsefull 

kundinformation (Feurst, O., 2002). Ett sådant system benämns Customer Relationship 

Management-system (CRM-system), som syftar till att genom ökad informationstillgång 

behålla kunder för att skapa sig en strategisk fördel gentemot konkurrenter (Newby, M., 

Nguyen, T., H., & Sherif, J., S., 2007). Informationsteknologin (IT) har med andra ord gjort 

det möjligt att hålla reda på mer kundinformation än någonsin, information som enligt 

Gummesson (2002) tidigare enbart fanns lagrat i enskilda medarbetares minnen. Den utökade 

informationstillgången har därigenom haft en stor inverkan på företagets förmåga att skapa 

kundvärde (Armstrong & Kotler, 2000). Eftersom företaget med ökad kunskap om 

kundbehovet lättare förmår att tillfredsställa kunden (ibid.). Samtidigt som 

informationsarkivet ökade, underlättades informationsflödet inom företaget med hjälp av 
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CRM-system, då kundinformation snabbare och mer effektivt kunde spridas genom hela 

organisationen och lämplig kunskap kunde nå de behövliga (Chen & Popovich, 2003). Bose 

(2002) menar att de mest framgångsrika företagen enligt forskning kommer att vara de som 

tillämpar CRM, med CRM-system som den avgörande framgångsfaktorn. Det ovan förda 

resonemang stöds av Dale, B., Dewhurst, F., och Lorente, A. (1999) då de anser att CRM-

systemet är ett verktyg som underlättar företagets förmåga att kundanpassa 

företagserbjudande, med underlag i aktuell informationstillgång om kunden. Kundanpassning 

kan nu ske i en allt större omfattning både snabbare och mer kostnadseffektivt, vilket tidigare 

endast möjliggjordes i mindre utsträckning av företag med färre marknadsandelar, dvs. av 

nischade företag (Bose, 2002). Genom kundanpassning, främjas relationen då mervärde 

lättare kan tillföras kunden (Dale et al., 1999). Eftersom graden av kundtillfredsställelse 

bygger på kriteriet mervärde, anser Christopher et al. (1999) att företagets förmåga att skapa 

mervärde uppfattas som ett avgörande bidrag till företagets konkurrenskraftiga ställning på 

marknaden.  

 

Med CRM-system förmår företaget att samordna kunduppgifter, genomföra dataanalyser samt 

integrera individuella kundinteraktioner, vilket gör det möjligt för företaget att erhålla 

kunskap om kunden och även prognoser baserade på historiska köpmönster (Chou et al., 

2002). CRM-systemet gör det möjligt att förutspå det ständigt föränderliga behovet i syfte att 

sammanställa lämpliga åtgärder för att bemöta kundernas önskemål, som annars inte hade 

varit möjliga (ibid.). CRM-system förser företaget med korrekt information om kunden och 

därigenom möjliggörs företaget enligt Chou et al. (2002) och Söderlund (1997) att agera och 

svara mer effektivt på kundbehovet. Så länge det finns alternativa valmöjligheter på 

marknaden finns det behov av att tillgodose kundbehovet som finns på marknaden bättre än 

konkurrenterna, vilket till följd därav understryker behovet av investeringar i CRM-system 

(Söderlund, 1997). Företagets förmåga att omvandla kundinformation till kunskap blir därmed 

en avgörande faktor vid skapandet av nöjda kunder, vilket enligt Newell, F. (2000) följs av 

kundlojalitet. Genom övertag i kunskapsresurser, förmår företaget därmed att effektivt 

identifiera lösningar och vid rätt tidpunkt tillfredsställa kundbehovet (Feurst, 2002). Det 

huvudsakliga syftet med CRM-system är att tillhandahålla beslutsstöd för företaget för att på 

bästa sätt skapa kundvärde (O`Brien, J., A., & Marakas, G., M., 2006). Vilket resulterar i att 

kunden erhåller en bättre upplevelse och förblir företaget lojal (Feurst, 2002). Till följd av en 

ökning av kundkapitalet menar därmed Feurst (2002) att företagets position på marknaden 

stärkts.  
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2.3 Resursberoendeteorin 

Utgångspunkten för resursberoendeteorin ligger i verksamheters beroende av omvärlden 

(Pfeffer, J. & Salancik, G., 2003), vilket enligt Bengtsson och Nygaard (2002) bygger på att 

ingen verksamhet är självförsörjande. Galbrath, J.R. (1977) menar att företagets beroende 

skapar en osäkerhet som betraktas som företagets bristande förmåga att förutsäga händelser 

och förändringar i framtiden. Graden av osäkerhet bygger därigenom på i hur stor omfattning 

företaget måste ta del av information, i syfte att minska företagets beroende av omvärlden 

(ibid.). I enighet med ovan förda resonemang menar Bengtsson och Nygaard (2002) att 

transaktioner mellan företag och dess omvärld därmed blir avgörande. Pfeffer och Salancik 

(2003) anser att företag till följd därav bör anta åtgärder för att minska resursberoendet som 

skapar denna osäkerhet. Osäkerhet är skillnaden mellan informationen som krävs för att fatta 

beslut och anta åtgärder samt den information företaget redan förfogar över (Galbrath, 1977). 

Alla företag har därav ett behov att utöka sina resurser, vilket i första hand uppnås genom 

interaktion med omvärlden (Fichman, M., Goodman, P., Lerch, F., & Snyder, P., 1995). 

Företagets överlevnad bygger således på resurser i form av kundinformation som 

konkurrenter har svårt att imitera (Bengtsson & Nygaard, 2002). Genom att etablera och 

utveckla personliga relationer med kunder utvecklar företaget en varaktig relation till 

resursstarka intressenter. Vilket därmed även leder till en ökad och tillförlitlig kunskapskälla 

(ibid.). 

 

“Customers are the lifeblood of any organization. Without customers, a firm has no revenues, 

no profits and therefore no market value.” 

              (Gupta, S. & Zeithaml, V., 2006, s. 718) 

 

Pfeffer och Salancik (2003) menar att företaget i första hand är beroende av kunden. Genom 

utveckling av varaktiga kundrelationer kan företaget skapa sig en långsiktig strategi med syfte 

att minska detta beroende av omvärlden och därmed minska osäkerheten (Bengtsson & 

Nygaard, 2002).  

2.4 Företagsprestation 

Enlig Nationalencyklopedin (2010) avser prestation något positivt som genomförts eller 

åstadkommits, men även något som i framtiden ska presteras (Ax et al., 2007). Företagets 

existens bygger på syftet att uppfylla mål, vilket oftast uttrycks i termer av finansiell karaktär 

(Ax et al., 2007). För att kunna mäta vad som har eller i framtiden ska åstadkommas, krävs 
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det prestationsmätning (Gregory, M., Neely, A., & Platts, K., 2005). Prestationsmätning avser 

enligt Gregory et al. (2005) således processen att kvantifiera effektiviteten av genomförda 

åtgärder. Flertalet redovisningsstudier har påvisat att prestationsmätning av finansiell karaktär 

påvisats vara olämplig, givet den ökade osäkerheten i omvärlden (Gregory et al., 2005). Det 

har därmed framlagts bevis för ett utökat behov av tillämpning utav de icke finansiella 

måttenheterna (ibid.). Ittner, C. och Larcker, D. (1998) påpekar brister i finansiella 

prestationsmått, då de i enighet med Ax et al. (2007) anser är knutna till kända svagheter som 

begränsar företaget att uppnå strategiska mål. Kritik av de finansiella måttenheterna riktas 

främst mot kortsiktigt handlande och beroendet av redan inträffade händelser (Ax et al., 

2007). Kritik som enligt Ax et al. (2007) och Gregory et al. (2005) bygger på att de finansiella 

måttenheterna exkluderar aspekter på företagets agerande med omvärlden samt underlåter att 

lämna betydande information om kundbehovet samt kundens uppfattning om företaget och 

dess utbud. Ökad betoning på de icke finansiella prestationsmåtten underbyggs sålunda ur den 

upplevda avsaknaden av information om företagets främsta drivkraft, som i enighet med ovan 

förda resonemang framgår som kunden (Söderlund, 1997). I linje med undersökningens syfte 

har vi därmed valt att använda oss av en måttenhet av icke finansiell karaktär, vilket även 

stöds av ändamålet med CRM som bygger på syftet att tillfredställa kunden (ibid.).    

 

2.4.1  Nöjd-Kund-Index 

I största allmänhet bygger företagsframgång på bibehållandet av kunder, vilket är bundet till 

graden av kundtillfredsställelse (Fečiková, I., 2004). Eftersom företagsmål enligt 

marknadsföringsperspektivet uppnås genom att kunderna tillfredsställs bättre och även mer 

effektivt än konkurrenter förmår (Gregory et al., 2005). Vilket enligt Ittner och Larcker 

(1998) bekräftats genom att utförda kundmätningar påvisat grundläggande antaganden om att 

kundkapitalet stiger vid ökad kundtillfredsställelse. Kundtillfredsställelse definieras som en 

subjektiv bedömning i kundens medvetande, vilken uppstår som följd vid exponering av 

företagets erbjudande (Söderlund, 1997). Fečiková (2004) definierar kundtillfredsställelse 

som en bedömning om kunden är nöjd med sina inköp av varor och tjänster. För att säkerställa 

att kunderna är nöjda måste företag därmed, som enligt ovan förda resonemang, framgår 

kunna mäta utfallet vilket i sin tur utförs med hjälp av kundmätningar (Ax et al., 2007). Vi har 

därmed valt att beteckna begreppet som kommer att användas för att mäta företagsframgång 

som Nöjd-Kund-Index (NKI), vilket enligt Ittner och Larcker (1998) ses som en ledande 

indikator vid prestationsmätning. Samtliga företag som avser att tillfredsställa kundbehov bör 
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därmed enligt Söderlund (1997) utföra NKI mätningar, vilket är en måttenhet som tillåter 

företaget att mäta flera aspekter på kundtillfredsställelse. Samtidigt som tillämpning av NKI 

ger svar på kundtillfredsställelse ur flera perspektiv erhåller företaget ett samlat mått på 

tillfredsställelse, vilket i sin tur ger samlad information om hur kunderna i själva verket 

bedömer det värde företaget tillför (ibid.). NKI mäts på ett standardiserat sätt världen över och 

anger graden av kundtillfredsställelse, vilket underlättar jämförelse av utfallet över tiden. 

Jämförelse av NKI värdet mellan olika tidpunkter kan ge indikationer på hur utvecklingen 

över tiden ser ut när det gäller företagets förmåga att skapa och bibehålla nöjda kunder 

(Söderlund, 1997). NKI värdet ger även indikationer på vare det sig finns samband mellan 

variabler, i termer av orsak och verkan (ibid.). NKI är en kundbarometer som möjliggör en 

bedömning av köpbeteende och uppskattning av kundtillväxt. Graden av kundtillfredsställelse 

i sig är inte särskilt intressant, det är därmed av intresse att öka informationsinnehållet genom 

att jämföra utfallet vid olika referenspunkter (Söderlund, 1997). Utförandet av 

prestationsmätningar avser att tillförsäkra en framgångsrik implementering av 

företagsstrategin (Hussain, M., & Gunasekaran, A., 2002). Därmed anser Hussain och 

Gunasekaran (2002) i enighet med Gregory et al. (2005) att valet av prestationsmått grundar 

sig på företags strategiska intentioner. Syftet med mätningar av NKI blir därmed att stimulera 

och rikta åtgärder mot viktiga fokusområden, vilket är ett sätt att förverkliga företagsstrategin 

som i enighet med resonemang ovan bygger på att uppnå ökad grad av kundtillfredsställelse 

(Gregory et al., 2005).  

2.5  Input/output modell 

Modellen på följande sida presenterar en sammanfattande teoretisk modell, som syftar till att 

beskriva och förklara CRM-systemets positiva inverkan på företagsprestationen, då graden av 

kundtillfredsställelse fokuseras. I syfte att förmå att identifiera om företagsprestationen ökar 

efter implementering av CRM-system. Enligt Pfeffer och Salancik (2003) är det svårt att 

observera vad som sker mellan input och output, dvs. vad som sker efter implementering av 

CRM-system fram till närvarande stund. Vi har därmed valt att avstå från att observera vad 

som sker däremellan.   
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Figur 2:5. Forskningsmodell som visar det positiva sambandet mellan CRM-system och 

företagsprestation (egenkonstruerad modell). 

 

2.5.1 Hypotesformulering 

CRM-systemet är ett verktyg som bygger på informationslagring, ett underlag för skapandet 

av kunskap om kunden (Peppard & Ward, 2002). Genom tillämpning av CRM-system 

effektiviseras interaktioner (Hwang, H., Kim, J., & Suh, E., 2003) då kundinformation enligt 

Aronson et al. (2005) följaktligen kan omvandlas till långsiktiga kundrelationer. Den 

avgörande faktorn för företagets konkurrenskraftiga styrka bygger på kriteriet mervärde 

(Christopher et al., 1999). Mervärde skapas då företaget förmår att använda kundinformation 

till sin fördel genom att öka insikt och förståelsen för kunden, i syfte att öka företagets 

förmåga att tillfredställa kundbehovet på bästa möjliga sätt (Swift, 2001). Utifrån tidigare 

resonemang har det påvisats att CRM-system kan påverka graden av kundtillfredsställelse, då 

ökad informationstillgång stimulerar företagets förmåga att öka kundkapitalet (Söderlund, 

1997). Den ökade informationstillgången möjliggör företaget att identifiera problem för att 

kunna anta åtgärder som möjliggör kundanpassning av företagserbjudandet (ibid.). Vårt 

resonemang kring modellen ovan bygger på CRM-systemets funktion i form av ett 

informationslagringsverktyg, vilket ska möjliggöra djupare förståelse och kunskap om 

kunden. Vilket följaktligen ska leda till förbättrad företagsprestation, eftersom graden av 

kundtillfredsställelse tillåts att öka. 

 

H1: Finns det ett positivt samband mellan CRM-system och företagsprestation? 

 

 

 

 

 

 

 

CRM-system 
informationslagring 

Företagsprestation 
kundtillfredsställelse 
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3. Metod 

Det följande kapitlet redogör för vilken vetenskaplig utgångspunkt uppsatsen behandlar samt 

beskrivning av metodval. Med hänsyn taget till relevant teori förs en diskussion kring 

tillvägagångssätt, metodval men även följande konsekvenser. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Genom resonemang kring olika ämnen inom marknadsföringsområdet fastnade vi för 

företagets förmåga att omvandla information till långsiktiga relationer. Ämnesvalet grundar 

sig därmed i CRM, med inriktning på tillämpning av CRM-system. Pågrund av bristfällande 

forskning kring CRM-systemets inverkan på företagsprestationen såg vi intresset av att 

identifiera och undersöka fenomenet för att beskriva och förklara sambandet mellan CRM-

system och företagsprestation som råder under svenska förhållanden. Vilket därmed mynnade 

ut i problemformuleringen med inriktning på termer av icke finansiell karaktär, 

prestationsmåttenheten NKI. Därefter påbörjade vi att skriva den teoretiska referensramen 

kring CRM-systemet och företagsprestationen, som skulle ligga till grund för analysen av 

sambandet mellan variablerna. Därpå kommer den empiriska undersökningen, som bygger på 

insamlad primärdata, vilket bygger på en fallstudie. Genom en djupgående intervju med 

fallföretaget erhåller vi därmed genomgripande kunskap om fallföretag och CRM-systemets 

påverkan på företagsprestation. Insamlad teori och empiri utgör därefter underlaget för analys 

av sambandet mellan CRM-systemet och företagsprestationen i uppsatsens slutsats. 

3.2  Undersökningssyfte 

Det grundläggande syftet med undersökningar är främst att bidra till att utveckla ny kunskap 

(Jacobsen, D. I., 2002). Enligt Jacobsen (2002) kan undersökningssyftet vara att antingen 

beskriva eller förklara ett visst fenomen. Den beskrivande undersökningen syftar till att öka 

insikten om hur ett visst fenomen ser ut, men även utvecklingstendenser över tiden. Medan en 

förklarande undersökning visar det kausala sambandet, i termer av orsak och verkan (ibid.). 

Enligt undersökningens ändamål anser vi att en kombination av dimensionerna beskrivande 

och förklarande undersökningssyfte som mest lämplig för vårt ämnesområde, eftersom vi 

strävar efter att beskriva och därefter påvisa ett samband mellan undersökningsvariablerna. 

Vårt ändamål med undersökningen blir därmed att slutligen kunna beskriva och dra slutsatser 

om CRM-systemets påverkan på företagsprestationen. Med underlag i insamlad teori ska vi 
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utreda sambandets giltighet i svenska multinationella företag, verksamma inom 

industribranschen.  

3.3 Val av ansats 

Det finns enligt Jacobsen (2002) två tillvägagångssätt för val av ansats, den deduktiva eller 

induktiva. Den deduktiva ansatsen menar Jacobsen (2007) är bäst lämpad för att få begrepp 

om verkligheten. Vilket innebär att forskaren startar med vissa antaganden för att därefter 

samla in empiri för att vidare kunna dra slutsatser ifall antagandet kan förkastas eller icke 

förkastas (ibid.). Nackdelen med användningen av denna ansats är att den begränsar forskaren 

i att enbart leta efter information som av forskaren anses relevant, och kan därmed gå miste 

om annan viktig information. Medan den induktiva ansatsen bygger på forskarens öppna 

sinne, som utgår från empiri för att sedan generera i teori (Jacobsen, 2002). Eftersom det 

redan finns relevant forskning kring CRM-system anser vi den deduktiva ansatsen mer 

lämplig för vår undersökning. Vi valde därmed att besvara vår problemformulering utifrån 

existerande teorier (Jacobsen, 2002). Vi söker inte ny information, utan istället fokuseras 

utveckling av tidigare teorier, därav förkastar vi den induktiva ansatsen. Med hjälp av olika 

teorier skapar vi oss en teoretisk referensram som ökar vår förståelse kring CRM-system och 

företagsprestation. Björklund, M. och Paulsson, U. (2003) klargör att forskaren bör utgå från 

relevant teori för att sedan styrka empiriunderlaget genom att testa teori i jämförelse med 

empirin. Genom tillämpningen av en deduktiv ansats kan vi skapa en modell som beskriver 

och förklarar sambandet mellan CRM-system och företagsprestation, som underlag vid 

insamling av den empiriska undersökningen (Jacobsen, 2002).  

3.4  Val av metod 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två val av metodansatser, en kvantitativ och en kvalitativ. 

Den kvantitativa metoden utmärks av information i form av siffror, som sedan kan bearbetas 

med hjälp av statistiska metoder (Backman, 1998). Vilket resulterar i ökad 

generaliseringsförmåga, men brister i helhetsförståelse då endast ytlig information erhållas. 

Eftersom vi söker att utveckla hypoteser samt bekräftelse av befintlig teori om CRM-

systemets påverkan på företagsprestationen i svenska multinationella företag, anser vi den 

kvalitativa metoden som mest lämpad för studiens ändamål (Backman, 1998). Enligt Jacobsen 

(2007) bygger förståelsen av de sociala fenomenen, på genomförda observationer, då syftet är 

att utreda och beskriva sambandet mellan undersökningsvariablerna. Den kvalitativa metoden 
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möjliggör skapandet av en djupare förståelse för uppsatsens problemområde, med underlag i 

fallstudie som bygger på djupgående intervju med respondent från fallföretaget. En kvalitativ 

undersökningsmetod anser vi som mest lämplig då den används vid undersökning av ett 

mindre antal undersökningsenheter (Jacobsen, 2002). Enligt Brinkmann, S. och Kvale, S. 

(2009) tillämpas ofta djupgående intervjuer i fallstudier, där fokus riktas mot en specifik 

enhet. Genom tillämpning av den kvalitativa metodansatsen kan forskare erhålla detaljerad 

kunskap om fenomenet, i större omfattning än vad som tillåts med den kvantitativa 

metodansatsen (ibid.). Eriksson, L.T. och Wiederheim-Paul, F. (2001) menar att en fallstudie 

består av en undersökning av ett mindre antal enheter med möjlighet till att undersöka flertalet 

variabler, i syfte att öka förståelsen för ett visst fenomen. Motivet till den kvalitativa 

undersökningsmetoden överensstämmer med vår avsikt att öka förståelse för det positiva 

sambandet mellan CRM-systemet och företagsprestationen. Eftersom undersökningen bygger 

på urvalet av ett fallföretag minskar den externa giltigheten, som innefattar förmågan att dra 

allmänna slutsatser om fenomenet CRM-system och dess påverkan på företagsprestation 

(Jacobsen, 2002). Istället ökar den interna giltigheten vid den kvalitativa 

undersökningsmetoden, som bidrar till ökad förståelse för fenomenet och forskaren tillåts 

enligt Jacobsen (2002) att möta respondent med en öppenhet. Med tillämpning av den 

kvalitativa undersökningsmetoden tillkommer nackdelar i slag av att insamlad information 

både kan vara krävande och svårtolkad, samtidigt som den erhålls av generaliseringsproblem, 

trots detta erhåller forskaren hög intern giltighet som förtjänst (Jacobsen, 2002). 

 

3.5 Undersökningsurval 

Studiens teoretiska population motsvaras av samtliga svenska multinationella företag med 

verksamhet inom industribranschen. Eftersom metodvalet bygger på den kvalitativa 

metodansatsen, anser vi att undersökning av ett fallföretag är tillräcklig för att uppfylla 

undersökningssyftet. Av den orsaken att det är omöjligt att undersöka samtliga svenska 

multinationella företag, därmed har vi gjort ett medvetet val av att endast undersöka 

fallföretaget Benzlers AB. Vårt motiv till valet av ett svenskt multinationellt företaget som 

Benzlers AB bygger på dess karaktär av verksamheter belägna internationellt. Eftersom vi vill 

undersöka hur kundinformation kan lagras och integreras inom organisationen, i syfte att 

påverka företagsprestationen positivt.  

 

Trost, J. (2005) menar att ett fåtal väl utförda intervjuer motsvaras av ett högre värde än 

flertalet mindre välgjorda intervjuer, vi anser därav att uppsatsens tillförlitlighet ökar då 
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djupgående förståelse för det enskilda fenomenet uppnås. Därav motivet till valet att endast 

intervjua Rosén, som besitter mest lämplig information. Urvalsmotivet bygger på Benzlers 

AB:s karaktär som ett svensk multinationellt företag, med ledande position inom 

industribranschen. Undersökningssyftet bygger inte på generaliseringsförmågan, utan grundar 

sig i förmågan att skapa djupare förståelse för det enskilda fenomenet (Larsen, A.K., 2009). 

Vi anser dock att företagets ledande position ökar generaliseringsförmågan, eftersom vi 

bedömer Benzlers vara typisk för hela den teoretiska populationen, dvs. för samtliga svenska 

multinationella företag inom industribranschen, utifrån våra kriterier och tillvägagångssätt 

(Larsen, 2009). 

3.6  Datainsamling 

Primär- och sekundärdata är två typer av data som erhålls vid datainsamling (Jacobsen, 2002). 

Primärdata är insamling av ny information, en förstahandskälla, som oftast samlas in genom 

intervjuer, observationer eller frågeformulär utav forskaren själv. Medan sekundärdata 

beskrivas som redan tillgänglig information i form av böcker och tidskrifter, vilka oftast är 

framtagna för ett annat syfte (ibid.).  

 

3.6.1  Primärdata 

Urvalet bygger på ett fallföretag, med tidmässiga skäl som motivering och främst för att en 

helhetsförståelse för sambandets giltighet i svenska multinationella företag skulle kunna 

åstadkommas. Vårt val av fallföretag Benzlers AB, bygger på dess karaktär som ett svenskt 

multinationellt företag, men främst på grund av ett etablerat samarbete mellan oss. Vilket 

enligt Eriksson, T. L. och Wiedersheim Paul, F. (2001) resonemang anses vara ett vanligt 

tillvägagångssätt vid företagsurval. Eftersom vårt syfte är att genom en kvalitativ 

undersökning identifiera sambandet, anser vi en intervju med ett fallföretag tillräckligt för att 

åstadkomma en djupare förståelse och klarhet om sambandet mellan företagets tillämpning av 

CRM-system och dess inverkan på företagsprestationen. Vi har genom tidigare samarbete 

etablerat en nära relation till fallföretaget Benzlers AB och även skapat nära anknytning till 

nyckelpersoner inom företaget. Vilket tillåter oss att ta del av företagshemligheter, som t.ex. 

prestationsmått i slag av NKI-värde. Urvalskriteriet bygger på företagets aktiva tillämpning av 

CRM-system och genomförande av NKI mätningar samt dess ledande position inom 

branschen, vilket ökar undersökningsresultatets förmåga att dra allmänna slutsatser i liknande 

fall vilket även bekräftas av Brinkmann och Kvale (2009). 
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Vi har gjort ett medvetet val att tillämpa oss av en personlig intervju med nyckelperson inom 

företaget, som vid behov kompletteras med telefon- och e-mail kontakt. Vi kommer även att 

studera NKI-värdets utveckling efter (ex post) implementering av CRM-systemet i Benzlers 

AB fram till senaste mätning. Vi har strävat efter att intervjua en representant inom 

marknadsavdelningen som vi anser håller representativ information genom sin befattning som 

ansvarig för CRM-systemet och dess användning. Vi anser därmed oss erhålla giltig och 

korrekt information som sedan kompletteras med insamlad sekundärdata. Vi kommer att 

undersöka NKI-värdets utveckling efter företagets implementering (ex post) av CRM-

systemet, Salesforce fram till den senaste mätningen, år 2009, som erhållits under intervjun 

med Rosén. Eftersom CRM-systemets mål är att bibehålla kunderna, vilket i grund och botten 

bygger på företagets förmåga att generera mervärde för kunden, anser vi NKI-värdet som 

mest lämplig måttenhet. NKI mäter graden av kundtillfredsställelse, dvs. skapandet av 

mervärde, vi utesluter därmed måttenheter av finansiell karaktär vid mätning av CRM-

systemets påverkan på företagsprestationen, eftersom brister påträffats (Ax et al., 2007).  

Valet av den kvalitativa undersökningsmetoden låg som grund för tillämpningen av mindre 

strukturerade frågor, i form av en besöksintervju som anpassades till respondenten för att 

kunna erhålla relevant och korrekt information för att därmed få fram respondentens 

subjektiva uppfattning (Ekholm, M., & Fransson, A., 2002). Enligt Jacobsen (2002) bidrar 

detta tillvägagångssätt till att hantering av data underlättas samtidigt som det blir mindre 

komplext. Vid tidigare tidpunkt har respondenten fått mottaga en intervjuguide, vilket 

underlättade flytet i intervjun då respondenten kunde förbereda sig för kommande 

frågeställningar. Intervjuguiden anpassades efter syftet och innefattade frågor uppdelade i 

kategorier kring företaget, CRM, CRM-system och företagsprestation. Motivering till val av 

objektiva frågor bygger främst på att testa den framtagna undersökningsmodellens relevans 

för svenska industriella multinationella företag. Dahmström, M. (2005) menar att det alltid 

finns en risk för att respondenten påverkas av intervjuaren. Till följd av vår närvaro är vi 

således medvetna om den intervjuareffekt som kan uppkomma som resultat av vår fysiska 

närvaro vid intervjun, vi har därmed försökt att ställa så objektiva frågor som möjligt för att 

minimera denna effekt (Jacobsen, 2002).  
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Insamlad primärdata baseras på följande intervjuobjekt: 

Benzlers AB, Mattias Rosén, personlig kommunikation 2010.04.07 

All empiri som rapporteras från Benzlers AB kommer från intervjun med Rosén, som är 

ansvarig för marknadsavdelningen inom och nyttjande av CRM-system på Benzlers AB i 

Sverige, Norge och Danmark. 

 

3.6.2  Sekundärdata 

Insamlad sekundärdata bygger till merparten på vetenskapliga artiklar för att vi skulle erhålla 

så uppdaterad information som möjligt, men vi har även utnyttjat oss av böcker och andra 

tidskrifter inom ämnet som berör valda teorier. Den teoretiska referensramen bygger på 

litteratur samt vetenskapliga artiklar som hämtats från databasen Emerald. Databasen Emerald 

är en ledande utgivare av journaler inom marknadsföringsområdet och därmed ansåg vi den 

förfoga över aktuella och relevanta artiklar, vilka skulle utgöra en stor del av den teoretiska 

referensramen. Grundläggande sökord har varit CRM, CRM-system, resursberoendeteorin, 

företagsprestation och Nöjd-Kund-Index. Efter omfattande artikel- och litteraturstudie har vi 

tyvärr inte hittat vetenskapliga artiklar som baserats på svenska industriella multinationella 

företag, eftersom ett positivt samband mellan CRM-system och företagsprestation inte fullt 

utvecklats. Vi har därför medvetet valt att utgå från utländska artiklar. Vi anser dock att den 

utländska litteraturen även går att tillämpas på vårt syfte, då vi anser att syftet med CRM-

system är detsamma oavsett land och företag.  

3.7 Undersökningens validitet och reliabilitet 

3.7.1 Validitet 

Enligt Jacobsen (2002) betecknas undersökningens validitet kring huruvida forskaren i själva 

verket mäter det som önskas mäta, men även att det som undersöks uppfattas som relevant av 

andra, vilket anges av undersökningens interna giltighet. Problem som kan uppstå vid primär 

datainsamling, är orätta källor som inte ger korrekt information (ibid.). Vårt val av den 

kvalitativa undersökningsmetoden utgjorde en noga utforskning av relevant teori. 

Intervjuguidens utformning ökar validiteten då de utformats utifrån relevant teori och i 

slutskede godkänts av respondent. Med ett kvalitativt syfte att påvisa orsak och verkan, 

inriktade vi oss på att skapa förståelse och öka undersökningens interna giltighet med 

underlag i den teoretiska referensramen samt det empiriska underlaget som motsvaras av 
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intervju med ett fallföretag. Genom redan etablerad relation med företaget slipper vi 

asymmetrisk information, dvs. vi undgår orätt information, då en starkare relation tillåter oss 

att ta del av djupare information som annars inte hade varit möjlig att få tillgång till 

(Brinkmann & Kvale, 2009). För att slippa missuppfattningar i det empiriska underlaget, har 

vi genom ett godkännande av intervjumaterial som erhållits av Rosén ökat undersökningens 

tillförlitlighet, då det bekräftats att empirin tillhandahåller korrekt information. Valet av att 

endast undersöka ett fallföretag begränsar undersökningens externa giltighet, men eftersom vi 

betraktade Benzlers AB vara ett representativ urval, ansåg vi det tillräckligt att intervjua en 

huvudrepresentant, Rosén. Angående nyttjandet av CRM-systemet inom Benzlers AB och 

dess samband med företagsprestationen, då syftet bygger på att öka förståelse för det enskilda 

företaget.  

 

3.7.2 Reliabilitet  

Undersökningens reliabilitet fastställer ifall ett liknande resultat kan erhållas oavsett forskare 

(Jacobsen, 2002). Generalisering från en enskild fallstudie bygger på resultatets tillförlitlighet 

och giltighet, dvs. om resultatet kan överföras på andra undersökningsenheter (Brinkmann & 

Kvale, 2009). För att hög tillförlitlighet ska kunna uppnås krävs det att undersökningen 

genomförs på ett korrekt sätt som väcker tillit och att undersökningen är fri från uppenbara 

mätfel (Jacobsen, 2002). För att öka tillförlitligheten har vi valt att intervjua 

nyckelrepresentanten Rosén på Benzlers AB som har behörighet till korrekt information om 

CRM-systemet och företagsprestationen. I egenskap av att Rosén besitter relevant kunskap 

och förståelse för hur företaget arbetar med att skapa varaktiga relationer med kunder, anser vi 

Rosén besitta relevant och trovärdig information, vilket ökar trovärdigheten och vi slipper 

därmed asymmetrisk information. Med redan etablerad relation med Benzlers AB, anser vi att 

samma resultat inte kommer uppnås av annan forskare, utan en redan etablerad relation med 

företaget och huvudrepresentant, eftersom NKI-värdet anses vara en företagshemlighet. Dock 

anser vi att insamlad data, med undantag av NKI-värdet vara replikerbart av olika forskare. 

För övrigt bedömer vi undersökningsreferenser komma från pålitliga källor, därmed betraktar 

vi den teoretiska referensramen samt den empiriska undersökningen vara tillförlitlig och 

replikerbar. För att ett liknande eller samma resultat ska uppnås bör undersökningen ske på ett 

trovärdigt sätt, för att öka graden av undersökningens tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). En 

invändning mot fallstudier är dess brist på intervjupersoner för att slutligen förmå att 

generalisera undersökningens resultat (Brinkmann & Kvale, 2009). Att förmå framställa 

generaliserbar kunskap bygger på att resultatet är giltigt för andra relevanta enheter och 



 19 

situationer, oberoende av tid och rum, i vårt fall giltigt för samtliga svenska multinationella 

företag inom industribranschen (ibid.). Med Benzlers AB:s karaktär som ett svenskt 

multinationellt företag, med verksamhet inom industribranschen anser vi fallföretaget med sin 

ledande position vara representativt för populationen, vilket i enighet med Brinkmann och 

Kvale (2009) ökar förmågan att generalisera resultatet och överföra erhållen kunskap till 

andra relevanta situationer och företag.  
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4. Empiri 

Inledningsvis ges en kort företagspresentation som sedan följs utav analys av fallföretaget 

Benzlers AB. Insamlat empiriskt underlag om Benzlers AB redovisas. Intervjun genomfördes i 

syftet att beskriva och identifiera CRM-systemets syfte och påverkan på företagsprestation i 

svenska industriella multinationella företag

 

4.1 Fallföretaget Benzlers AB 

4.1.1 Företagsfakta 

Under 1944, saknades det i Sverige ett företag som kunde erbjuda kompletta 

transmissionskomponenter, därav grundades Benzlers AB under namnet Benzler & Co. 

(Benzlers AB, 2010). Benzlers AB är idag en ledande producent och leverantör av 

transmissionsutrustning inom industribranschen i Skandinavien, med syfte att erbjuda kunder 

bästa möjliga produkter och service. Med 66 års teknisk erfarenhet, kunskap och 105 

anställda, omsätter Benzlers AB närmare 350 miljoner SEK per år. Benzlersgruppen agerar 

inom industribranschen, med producenter belägna i Helsingborg och Sala. Regionkontor 

finner man runtom i övriga Sverige och dotterbolag i Europa, Asien och Australien (Rosén, 

M., personlig kommunikation, 7 april, 2010).  

  

Benzlers AB köptes i september 2008 upp av Clyde Blowers. Ett köp som ger tecken på en 

spännande framtid för Benzlers AB, med grund i att Clyde Blowers klassificeras som en av 

världens mest innovativa och framgångsrika utvecklingsföretag (Benzlers AB, 2010).  

4.2 CRM-system - ett informationsverktyg 

Att kunna lagra aktuell information i en allt större omfattning är något som Benzlers AB 

funnit av värde och sedan år 1994 möjliggjordes detta genom införandet av CRM-systemet, 

Superoffice. Strävan efter långvariga kundrelationer anser Rosén vara Benzlers AB:s främsta 

mål med implementeringen av CRM-systemet, därav vikten av investeringar i CRM-system. 

Systemet fungerar som en affärsstrategi vilken ska skilja Benzlers AB från konkurrenter. Med 

aktuell information om kunden skapar sig företaget därmed en strategisk fördel gentemot 

omvärlden. Rosén definierar CRM-systemet som en informationsbank, där all aktuell 

information och alla relationer kan lagras. CRM-systemet är vid implementering ett tomt 

system, som genom integration med kund fylls på med information om kunden. Genom daglig 
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interaktion med kunder, uppdateras informationsbanken med kunddata med information av 

värde.  Insamling av kunddata erhållas genom samspel i form av kundbesök, offertgivning, 

samtal eller försäljningsstatistik etc. Vikten av dagsfärsk information ökar alltmer då 

konkurrensen hårdnat, vilket kräver ökade resurser i form av avancerade CRM-system för att 

kunna lagra och samla den växande informationsmängden. Information kan genom CRM-

system lagras i större omfattning än vad som tidigare möjliggjordes, kunddata ägs nu av 

företaget och finns kvar efter säljarna lämnat byggnaden i form av ett organisatoriskt minne. 

  

”Det är A och O, att hålla kundinformation uppdaterat.” 

   (Personlig kommunikation, Rosén, M., 7 april, 2010) 

 

Med aktuell information om kunden kan Benzlers AB på bästa möjliga vis tillfredställa och 

samtidigt överträffa kundens förväntningar i syfte att skapa mervärde. För att lyckas med 

detta krävs det att det alltid finns aktuell kundinformation av värde lagrad i CRM-systemet, i 

syfte att kunna tillfredsställa kundbehovet på bästa sätt. Den enda nackdelen med CRM-

system finner Rosén är risken av insiderläckage, då licensierade användare kan sprida 

företagshemligheter till konkurrent vid exempelvis uppsägning. Genom begränsningar i 

utskrift av dokument förhindras större informationsläckage, därmed anses CRM-systemet som 

relativt harmlöst för företaget. Rosén finner i det stora hela att tillgången till CRM-systemet 

erbjuder fler fördelar än nackdelar som främjar företaget och dess långsiktiga kundrelationer. 

Benzlers AB har sedan år 2007 övergått från att arbeta med ett mindre avancerat CRM-

system, benämnt Superoffice till implementering av Salesforce. Superoffice förmådde tidigare 

endast utarbetning av enkla Excel- och Worddokument, medan Salesforce ökat Benzlers AB 

tillgång till informationshantering med fler verktyg till bearbetning av kunddata. Salesforce är 

ett webbaserat CRM-system som möjliggör ökad kontroll av kunddatabas, vilket underlättar 

kundanpassning med stöd av aktuell information. Ett webbaserat system ökar tillgängligheten 

genom att samtliga 40-tal licensierade användare av systemet inom Benzlersgruppen kan ta 

del av relevant information som underlättar deras arbete i att skapa mervärde för kunden. 

Informationstillgängligheten har medfört till effektivisering av interaktioner vilket även har 

lett till tidbesparingar, genom att kundinformation nu lätt kan spridas till de behövliga, 

underlättas även samspelet med den individuella kunden. Ledningen ansåg därmed Salesforce 

som mest lämpad för hela koncernen, ett CRM-system vilket erbjöd en möjlighet till 

samarbete kring problemlösning inom hela koncernen. Salesforce erbjuder företaget ett utökat 

användningsområde, med flertalet användbara analysmetoder, som tidigare var begränsat 
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genom Superoffice, till en årlig avgift 8000SEK/användare som även täcker uppdatering av 

programvara. Fortfarande finns det brister i Salesforce, då ett webbaserat system vid dålig 

uppkoppling till Internet låser användarna vilket begränsar tillgängligheten av 

informationsflödet i koncernen. Men fortfarande anser Rosén att fördelarna är fler än 

bristerna. 

4.3 NKI mätningar 

Enligt Rosén kvantifierar Benzlers AB CRM-systemets påverkan på företagsprestationen 

genom att mäta graden av kundtillfredsställelse. Motivet bakom ligger i de långsiktiga 

relationernas bakomliggande medverkande kraft som enligt Rosén bygger på 

kundtillfredsställelse. Därmed utförs mätningar i form av NKI som sedan år 2007 sker en 

gång per år och som ska utökas till 1gång/kvartal fr.o.m. år 2011. Genom telefonintervjuer 

mäter Benzlers AB olika aspekter på kundtillfredsställelse hos de 15 största kunderna för att 

kunna avgöra viktiga fokusområden, såsom förbättring av orderleverans, produkt- och 

servicekvalitet, kunskap, bra produktprogram etc. Frågor som därmed poängsätts av 

respondent, vilket slutligen ligger som underlag för beräkning av ett genomsnittligt mått på 

graden av kundtillfredsställelse, dvs. NKI-värdet. Rosén menar att Benzlers AB:s NKI-värde 

är tillförlitligt då de inte enbart frågar de största nöjda kunderna utan även mindre nöjda 

kunder för att få underlag inför eventuella åtgärder som ska öka kundtillfredsställelse. Valet 

av att endast tillfråga Benzlers AB:s största kundgrupp bygger på dess värde för företaget och 

genom redan starka etablerade relationer erhålls därmed korrekt information och tillförlitliga 

svar. Rosén menar att NKI-värdet hjälper företaget att lokalisera problem som bör åtgärdas 

för att slagkraftigt kunna bemöta kundbehovet, och fungerar därmed som ett tillförlitligt mått 

på CRM-systemets påverkan på företagsprestationen. Rosén menar att Benzlers AB strävar 

efter integrering av NKI mätningar, eftersom det nu sker utanför CRM-systemet. I framtiden 

strävar Benzlers AB efter att kunna se graden av den individuella kundens tillfredställelse i 

självaste CRM-systemet. Rosén menar att CRM-systemet i kombination med NKI-värde 

hjälper och styr företaget att anta och rikta rätt åtgärder gentemot kund. I syfte att bemöta 

kundbehovet på bästa möjliga vis, med högre grad av kundtillfredsställelse som resultat. NKI-

värdet används som ovan diskuterat som ett styrmedel för att öka kundtillfredsställelse och 

skapandet av mervärde, genom att krafter och åtgärder riktas där de erfordras. NKI-värdet 

vägleder därmed företaget och ökar insikten om vad kunden egentligen tycker om företagets 

och dess erbjudande.  
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Figur 4:3. Benzlers AB:s NKI-värde efter (ex post) implementering av CRM-systemet till 

senaste mätning. 

 

Diagrammet påvisar en positiv tillväxt i kundtillfredsställelse, efter (ex post) Benzlers AB:s 

implementering av CRM-systemet, Salesforce, fram till den senaste mätningen år 2009. 

Genom ökad informationstillgång menar Rosén att medarbetarna på Benzlers AB lättare kan 

skapa mervärde för kunden genom att känna till dess behov och därefter kundanpassa 

företagserbjudandet. En ökning som enligt Rosén bygger på Benzlers AB:s ökade förmåga att 

utnyttja information för att mer effektivt kunna hantera kunder och tillfredställa kundbehovet. 

Vilket är den bakomliggande förklaringen till uppgången i graden av kundtillfredsställelse 

som påvisas i Fig. 4:3. 

4.4 Effekter och påverkan av implementering utav CRM-system 

Rosén upplever att implementering av CRM-systemet har haft en positiv effekt på Benzlers 

AB:s prestation, då en omfattande ökning av informationsbanken bidragit till ökad insikt av 

kundbehovet. Detta har vidare enligt Rosén möjliggjort skapandet av mervärde för kunden 

som slutligen ökat graden av kundtillfredsställelse. CRM-systemet finns inom Benzlers AB 

tillgängligt för de som erhållit en licens för rätten till nyttjande av systemet. De 40-tal 

licensierade användarna omfattas av medarbetare som på dagsbasis interagerar med kunder 

och därmed bör tillhandahålla och dela samma information av värde. Information som 

ständigt uppdateras för att kunna effektivisera samspelet med kund, genom att låta all relevant 

information finnas tillgänglig och samlad under ett integrerat kunddatasystem som CRM-

systemet. Informationstillgången ökar kunskapen om kunden och kundanpassning kan därmed 

lättare ske samtidigt som tidsbesparingar uppnås. CRM-systemet tillåter medarbetarna på 

Benzlers AB att ta del av viktig kundinformation som underlättar skapandet av mervärde.  
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5. Analys 

I kapitlet kommer analys av fallföretag bearbetas fram. Först presenteras CRM-systemets 

användningssyfte som sedan följs av effekter uppkomna efter implementering (ex post) av 

CRM-systemet, med stöd från den teoretiska referensramen och insamlad data. Utifrån den 

teoretiska referensramen och det empiriska underlaget analyseras därmed hypotesen. 

 

5.1 CRM-system 

5.1.1 Användningssyfte 

Christopher et al. (1999) menar att 20 % av de befintliga kunderna står för 80 % av den totala 

försäljningen. Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) menar sålunda att Benzlers 

AB:s affärsstrategi till följd av kundens ökade betydelse därav bygger på skapandet av 

långvariga kundrelationer, vilket även kan appliceras som företagets främsta ändamål med 

implementering av CRM-systemet, Salesforce. Armstrong och Kotler (2000) diskuterar kring 

den ökade betydelsen av att fokusera och anta åtgärder för att i sin tur öka företagets förmåga 

att skapa kundtillfredsställelse, vilket i enighet med Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 

2010) är det avgörande bidraget till bibehållandet av kunden. Betydelsen av investeringar i 

CRM-systemet ökar därmed i näringslivet bland de svenska multinationella företagen med 

verksamhet inom industribranschen menar Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010). I 

enighet med Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) poängterar Söderlund (1997) att 

CRM-systemets funktion som ett informationslagringssystem, stimulerar företagets förmåga 

att tillfredsställa kunden och vilket enligt Aronson et al. (2005) syftar till skapandet och 

bevarandet av långsiktiga kundrelationer. Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) 

stöder resonemanget ovan då han betonar Benzlers AB:s huvudsyfte med implementering av 

CRM-systemet, vilket i grund och botten handlar om att öka förståelsen för kund och 

kundbehov, bättre än konkurrenter, med avsikt att främja långvariga kundrelationer. O’Brien 

och Marakas (2006) menar därmed att CRM-systemet fungerar som ett väl applicerbart 

instrument vilken används som ett beslutsunderlag i syftar att på bästa vis och mest effektivt 

skapa kundvärde. Vilket enligt Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) och Ngai 

(2005) medför till att kunden i framtiden uppmuntras att koncentrera sina inköp till Benzlers 

AB.  
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Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) i enighet med Peppard och Ward (2002) 

definierar CRM-systemet och dess funktion som företagets informationsbank, ett verktyg som 

tillåter företaget att i en allt större omfattning lagra värdefull kundinformation. Med ett rikt 

beslutunderlag menar Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) att företaget med en 

djupare förståelse för kunden tillåts tillfredsställa kundbehovet mer effektivt, på ett vis som 

både främjar kundrelationen samtidigt som tidsbesparingar kan ske. Med korrekt och aktuell 

information kan Benzlers AB anta åtgärder för att öka kundtillfredsställelsen, och fungerar 

därmed som ett bra styrmedel för ett slagkraftigt agerande på marknaden, vilket även stöds av 

Feurst (2002) resonemang kring de möjligheter informationslagringen genererar, i form av 

ökad förmåga att identifiera lösningar och åtgärder. Företagets informationssamling bygger på 

kundens historiska köpmönster hos företaget. Genom CRM-systemet kan Benzlers AB erhålla 

olika prognoser och analysunderlag menar Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010), 

som i sin tur kan användas som beslutunderlag med syfte att öka kundtillfredsställelsen (Chou 

et al., 2002). CRM-systemet tillåter Benzlers AB att samordna kunddata gemensamt, oavsett 

lokalisering för att bearbeta olika analyser, för att kunna uppnå slagkraftig respons på 

kundbehovet (Söderlund, 1997). CRM-systemet underlättar lagring och koordination av 

aktiviteter och processer som rör identifiering av kundbehovet (Söderlund, 1997). Enligt 

Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) och Dale et al. (1999) kan därmed 

kundanpassning av företagserbjudande lättare ske, vilket Benzlers AB åstadkommer med 

underlag i aktuell kunddata.  

 

5.1.2 Effekter vid implementering av CRM-system  

Genom tillämpning av CRM-systemet effektiviseras interaktioner (Hwang, H., Kim, J., & 

Suh, E., 2003) och kundinformation kan följaktligen omvandlas till långsiktiga kundrelationer 

(Aronson et al., 2005). Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) menar att CRM-

systemet ökat Benzlers AB:s informationstillgänglighet, vilket har bidragit till att aktuell 

information alltid finns uppdaterad och medarbetare vet vad som krävs för att 

kundtillfredsställelse ska kunna uppnås. Enligt resursberoende teorin (Bengtsson & Nygaard, 

(2002) kretsar företagets beroende kring relationen med kunden. Genom att skapa sig varaktig 

relation med kund, förmår Benzlers AB att införskaffa relevant kundinformation för att 

därmed kunna anta åtgärder i syfte att främja samspelet med kunden och till följd därav öka 

kundtillfredsställelsen. Enligt resursberoende teorin (Bengtsson & Nygaard, 2002) minskar 

företag beroendet till omvärlden genom att varaktiga relationer uppnås. Genom att skapa 

värde för kunden lyckas Benzlers AB tillfredställa kunden, enligt Ngai (2005) och Rosén 
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(personlig kommunikation, 7 april, 2010) uppmuntras kunden till följd därav att koncentrera 

sina inköp till det enskilda företaget. Den avgörande faktorn för slagkraftigt agerande 

gentemot kund och på marknaden bygger enligt Christopher et al. (1999) på att skapandet av 

mervärde för kunden. Mervärde skapas enligt Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) 

då relevant information om kundbehovet finns samlad och tillgängligt för de som är i behov 

av informationen, för att på bästa sätt förmå att tillfredställa kund. Vikten av att känna till sin 

kund och dess behov ökar alltmer, då företagets främsta beroende enligt Pfeffer och Salancik 

(2003) är bundet till kunden Kundinformation vilken därmed används som en slagkraftig 

fördel gentemot konkurrenter (Pfeffer & Salancik, 2003). Ett företag utan kunder är ett företag 

utan livgivande kraft, vilket enligt Gupta och Zeithaml (2006) är ett företag utan 

marknadsandelar. Med ökad informationslagring som är grunden till förståelse för kunden, 

har företagets förmåga att skapa kundvärde ökat (Armstrong & Kotler, 2000). Vilket i enighet 

med Feurst (1997) och Swift (2001) stimulerar kunden till att bli företaget lojalt. Enligt 

Newby et al. (2007) leder informationstillgången till djupare insikt om kunden. CRM-

systemet ökar informationstillgängligheten inom Benzlers AB och tillåter därmed samtliga 

licensierade medarbetare, vars dagliga integrering med kunder effektiviseras, vilket Rosén 

(personlig kommunikation, 7 april, 2010) menar ökar förmågan att bevara de befintliga 

kunderna. Vikten av aktuell information och dess tillgänglighet menar Rosén (personlig 

kommunikation, 7 april, 2010) har ökat, då Benzlers AB med karaktär av ett multinationellt 

företag är i större behov av ett integrerat kunddatasystem. Detta i sin tur för samman 

organisationen med gemensam informationstillgång med syfte att effektivt tillfredställa 

kunderna. Med grund i att CRM-systemet underlättar informationsflödet inom företaget, 

genom att kundinformation snabbare kan spridas via hela organisationen (Chen & Popovich, 

2003). Benzlers AB arbetar med att tillverka kompletta kundlösningar och genom tillämpning 

av CRM-system förmår företaget att framställa problemlösningar som passar det enskilda 

kundbehovet, vilket kan öka kundens positiva erfarenhet med företaget (Chou et al., 2002). 

Något som i enighet med Feurst (2002) annars inte hade varit möjligt utan aktuell information 

och kunskap om kunden och dess behov. Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) 

menar att informationstillgången bidrar till effektivisering av interaktion med kunden oavsett 

tid och rum, genom att aktuell kundinformation ständigt uppdateras och finns tillgänglig inom 

organisationen. Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) bedömer att Benzlers AB till 

största del upplevt positiva effekter av CRM-systemets påverkan på företagsprestationen. 

Enligt det empiriska underlaget framkommer det att den ökade informationstillgången 

bidragit till en positiv effekt på kundtillfredsställelsen, vilket framgår och uppmäts med NKI. 
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Benzlers AB:s avsikt med NKI-mätningar bygger på dess förmåga att lokalisera 

problemområden och därmed rikta fokus på aktuella förbättringsmöjligheter. NKI-värdet 

fungerar enligt Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) som ett styrmedel som hjälper 

företaget att öka kundtillfredsställelse. Genom NKI-värdet erhåller företaget information olika 

problemområden i syfte att kunna anta korrekta åtgärder gentemot kund (Rosén, personlig 

kommunikation, 7 april, 2010). Vilket även stöds av Söderlund (1997), som anser att NKI-

värdet ger en tillförlitlig bedömning av kundens uppfattning om företaget och dess 

erbjudande, dvs. kundens uppfattade kundtillfredsställelse. Därav finner Rosén (personlig 

kommunikation, 7 april, 2010) måttenheten NKI som mest lämpligt för mätning av 

kundtillfredsställelse. NKI-värdets utveckling efter implementering av Salesforce, fram till 

den senaste mätningen år 2009, påvisar en ökning från 5,5 till 6,2. En ökning som enligt 

Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) bygger på Benzlers AB:s ökade förmåga att 

utnyttja kundinformation, vilket ligger som grund till att företaget mer effektivt kunnat 

hantera och tillfredställa kundbehovet.  
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6. Slutsats 

I det slutliga kapitlet besvaras problemformulering och slutsatser presenteras, samt 

rekommendationer till fallföretagen. Slutligen sammanförs förslag till vidare forskning. 

 

 

I takt med globaliseringen har CRM-systemet intagit en betydande roll för bevarande och 

skapandet av långsiktiga kundrelationer. Med CRM-system som verktyg effektiviseras 

företagets samspel med kund, genom att aktuell information finns tillgänglig inom hela 

organisationen. Informationstillgången och tillgängligheten ökar företagets insikt om kund, 

och graden av kundtillfredsställelse tillåts att växa. Därigenom främjas varaktiga 

kundrelationer och företagets förmåga att överleva på den hårt konkurrensutsatta marknaden 

ökar, likaså minskar osäkerheten enligt resursberoendeteorin (Bengtsson & Nygaard, 2002). I 

den teoretiska referensramen, vilket även bekräftas i den empiriska undersökningen 

framkommer det att CRM-systemet fungerar som företagets informationsbank, där all 

kundinformation av värde kan lagras i större omfattning än vad som förr var möjligt. 

Företaget kan genom CRM-systemet därmed erhålla och gemensamt lagra kundinformation 

som konkurrenter har svårt att imitera i syfte att bevara långsiktiga kundrelationer. 

Undersökningssyftet bygger på att identifiera och förklara hur svenska industriella 

multinationella företag effektiviserar kundinteraktioner och därigenom ökar graden av 

kundtillfredsställelse. Förutsättningarna i denna studie har byggt på en modell framtagen ut 

relevant teori, som innefattar två variabler som anses vara centrala för att kunna öka företagets 

förmåga att skapa kundtillfredsställelse och därmed skapa varaktiga kundrelationer. För att 

påminna läsaren visas nedan undersökningens problemformulering som med hjälp av 

undersökningsvariablerna CRM-system och företagsprestation ska besvaras;   

 

Finns det ett positivt samband mellan CRM-system och företagsprestation i svenska 

multionationella företag? 

 

Vår undersökning har i enighet med Söderlund (1997) och Rosén (personlig kommunikation, 

7 april, 2010) påvisat en ökad betydelse av att i näringslivet investera i CRM-system. 

Eftersom CRM-systemets inverkan på fallföretagets företagsprestation påvisats vara 

framgångsrikt efter (ex post) implementering av CRM-systemet (ibid.). Genom 

implementering och tillämpning av CRM-system har informationstillgången ökat samtidigt 

som informationen lättare kan spridas genom hela organisationen. Vilket tillåtit företaget att 
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rikta rätt åtgärder mot rätt fokusområden för att uppnå ökad kundtillfredsställelse och därmed 

uppmuntras kunden till att koncentrera sina inköp till företaget (Ngai, 2005). Feurst (2002) i 

enighet med Ittner och Larcker (1998), Swift (2001) och Söderlund (1997) konstaterar att 

företaget genom ökad kännedom om kundbehovet därigenom kan använda denna kunskap 

som en strategisk fördel gentemot konkurrenter med syfte att bevara det befintliga 

kundkapitalet samtidigt som det möjliggörs att tillväxa. Därigenom menar Bengtsson och 

Nygaard (2002) att företagets osäkerhet och beroende av omvärlden tillåts att minska. 

  

Den empiriska undersökningen har påvisat att fallföretaget strävar efter att effektivisera 

samspelet med kunden i syfte att skapa långsiktiga kundrelationer. För att lyckas skapa 

långsiktiga relationer, måste företaget öka förståelse om kunden, i syfte att känna till hur 

kundtillfredsställelse ska uppnås och därigenom förmå att tillfredsställa kundbehovet. Den 

empiriska undersökningen har genom NKI-värdets stigande utveckling från efter 

implementering av CRM-system fram till senaste NKI-mätning, påvisat en tillväxt som tyder 

på att det finns ett positivt samband mellan CRM-systemet och företagsprestationen, vilket 

står i enighet med den teoretiska referensramen.  
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NKI-värde
NKI-värdets utveckling efter implementering av CRM-system

 

Figur 6:1. Benzlers AB:s NKI-värde efter (ex post) implementering av CRM-systemet till 

senaste mätning. 

 

Vi bedömer därmed CRM-systemet som ett påtagligt verktyg för skapandet av ökad 

kundtillfredsställelse. Därmed bekräftas det att ett positivt samband mellan 

undersökningsvariablerna erhålls, och H1 icke förkastas.  
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Figur 6:2. Forskningsmodell som visar det positiva sambandet mellan CRM-system och 

företagsprestation (egenkonstruerad modell). 

 

Vår slutsats blir därmed att implementering av CRM-system medför till positiva effekter inom 

svenska multinationella företag, med verksamhet inom industribranschen, då vårt fallföretag 

Benzlers AB enligt utförda NKI-mätningar erhållit ett positivt utfall på företagsprestationen. 

Denna slutsats drar vi i enighet med Rosén (personlig kommunikation, 7 april, 2010) som 

främst identifierat positiva effekter som överväger den enda negativa effekten av 

medarbetarnas informationsläckage. Forskningsmodellen har med grund i den teoretiska 

referensramen påvisats relevant i praktiken, då den överensstämmer med den empiriska 

undersökningen som bekräftar en positiv effekt på kundtillfredsställelse efter fallföretagets 

implementering av CRM-systemet. Fallföretagets karaktär som ett svenskt multinationellt 

företag, verksamt inom industribranschen samt med ledande position, anser vi företaget 

representativt för populationen, som utgörs av samtliga svenska multinationella företag inom 

samma bransch. Vi anser därmed i enighet med Brinkmann och Kvale (2009) att 

undersökningens generaliseringsförmågan ökar, eftersom undersökningsresultatet kan 

överföras till andra svenska multinationella företag inom industribranschen. Vi anser 

därigenom att vårt forskningsresultat både kan appliceras akademiskt, dvs. i teorin samtidigt 

som vi anser den vara väl applicerbar i näringslivet bland svenska industriella multinationella 

företag, dvs. i praktiken. Vi kan utifrån forskningsresultatet konstatera att CRM-systemets 

påverkan på företagsprestationen inneburit ökad förmåga att tillfredställa kundbehovet och 

därigenom skapa långsiktiga kundrelationer med grund i skapandet av mervärde för kunden, 

något som hade varit svårt att uppnå i lika hög grad utan CRM-systemet. Vi kan utifrån 

problemformuleringen identifiera det positiva sambandet och slå fast vid att CRM-systemet 

ökat fallföretagets förmåga att förstå kunden bättre och därmed kunna effektivisera 

interaktionen för att därigenom lyckas tillfredställa kundbehovet på bästa vis. Vårt 

resonemang kring antagandet om det positiva sambandet, bekräftas därmed enligt NKI-

värdets positiva utveckling efter implementering av systemet. 

 



 31 

6.1 Rekommendationer till fallföretag 

Vi kan utifrån vår undersökning konstatera att Benzlers AB bör integrera variablerna CRM-

systemet och NKI-värden i högre grad, då de helt saknar integration mellan variablerna. Detta 

i syfte att mer effektivt kunna kartlägga och anta åtgärder gentemot kunder. Genom att 

integrera variablerna tillåts de licensierade medarbetarna att snabbt och enkelt tillhandahålla 

information om den individuella kundens NKI-värde i självaste CRM-systemet. Vi anser 

därav integration av CRM-system och NKI vara av värde, och därmed en viktig 

rekommendation för fallföretagets arbete med effektivisering av kundrelationer och 

användning av CRM-system.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie har grundat sig i att identifiera det positiva sambandet mellan CRM-system och 

företagsprestation. Vårt förslag till vidare forskning grundar sig därmed i en djupare 

undersökning av input/output modellen i syfte att identifiera vad som sker mellan 

undersökningsvariablerna, CRM-system och företagsprestation. Vi finner även utvecklingen 

innan (ex ante) och efter (ex post) implementering av CRM-systemet av intresse, då vi endast 

undersökt NKI-värdet efter implementering av CRM-systemet. Avslutningsvis finner vi av 

intresse att undersöka flera fallföretag samt att undersöka kundernas uppfattning om företaget 

och dess erbjudande, i syfte att öka generaliseringsförmågan i näringslivet. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor om respondent och företag 

 

 Namn. 

 Befattning. 

 Erfarenhet inom det studerade området. 

 Kort presentation om företaget. 

o Start, omsättning, nyheter, anställda, bransch etc. 

 

Customer Relationship Management 

 

 Hur har företaget genomgått övergången från den traditionella marknadsföringsformen 

till relationsmarknadsföring? 

 Strävar företaget efter att skapa långsiktiga relationer med kunder?  

 Vad innebär CRM för företaget? 

 Vad använder ni er av för CRM-system?  

o Varför valde ni just detta system?  

 Mål med implementering av CRM-systemet?  

 När började företaget använda sig utav CRM-system? 

 I vilken utsträckning har företaget haft CRM som affärsstrategi? 

 För- och nackdelar med användandet av CRM-system? 

 Finns det ett direkt samband mellan CRM-systemet och företagsprestation? 

o Vad innebär CRM-systemet för företagets prestation? 

 Fördelar? (Ex. fångar kundinformation, underlättar kundanpassning, 

effektiviserar interaktion mellan företag och kund.) 

 Nackdelar? 

 Hur pass viktigt är det med ett integrerat kunddatasystem? 

 Hur samlar ni in kunddata? Hur används CRM-systemet? 

 Vilka interaktionshändelser i form av kunduppgifter samlar ni in i databasen?  

o I vilket syfte? 
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 Hur ser informationsflödet ut i företaget? 

o  Tillgängligheten? 

 Vilka ska ha tillgång till framtagen kunddata? 

 Varför tror ni att era befintliga kunder väljer just er?  

 Hur skapar ni mervärde för kunden? 

 Vilken inverkan har CRM-systemet på kundtillfredsställelsen? 

 Har ni haft problem relaterade till CRM-systemet?  

 

Företagsprestation 

 

 Går det att mäta CRM-systemets påverkan på företagsprestation?  

 Hur följer ledningen upp CRM-systemets inverkan på företagsprestationen?  

o Vilka kundspecifika mätningsmetoder använder företaget sig av? 

(Kundspecifika: t.ex. kundtillfredsställelse, kundvärde, kundlojalitet.) 

 Utför ni Nöjd-Kund-Index-mätningar?  

o Vad anser ni om NKI?  

o Tillförlitligt mått på CRM-systemets effekter? 

 Hur ofta genomförs kundmätningar? 

 Utförde ni NKI innan implementering (ex ante) av CRM-systemet? 

o Efter införandet (ex post)? 

o Hur såg NKI-värdet ut efter implementering, till senaste mätningen? 

 Tillförlitligt mått på CRM-systemets inverkan på företagsprestation?  

o För- och nackdelar? 
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Bilaga 2 

 

Frågor som Benzlers AB ställer till respondent vid NKI mätningar. 

 

 Vad tycker du om Benzlers service? 

 Vad tycker du om Benzlers kvalité? 

 Vad tycker du om Benzlers kunskapsnivå? 

 Tycker du att vi agerar snabbt vid ex: offerter, order, reklamation, teknik etc.? 

 Tycker du att vårt produktprogram är tillräckligt? 

 Är det lätt att komma i kontakt med Benzlers? 

 Skulle du rekommendera Benzlers för någon annan? 

 Vad tycker du om vår emballering av våra produkter? 

 Tycker du att Benzlers säljare agerar affärsmässigt? 

 Vad tycker du om Benzlers bemötande på innesälj? 

 Vad tycker du om våra leveranstider? 

 Tycker du att vi håller våra utsatta leveranstider? 

 Tycker du att Benzlers prisnivå är tillfredställande? 

 Är Benzlers en viktig leverantör för er? 
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