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Abstract 

CRM is important for companies in order to gain customer loyalty. Companies must 

offer value specific to one customer or one segment and CRM can help companies in 

that issue. When companies start doing business on the Internet as their main channel, 

customers can purchase products 24 hours a day, 7 days a week. This leads to more 

accessibility of the products but could also mean a different competition.  

A well formed website does not demand many steps for a customer to purchase a 

product or signup as a customer of the company, which means that a customer easy 

and fast can switch supplier of products. We have in this essay examined how the fact 

that customers easily can switch supplier of products affects the loyalty building 

CRM-activities. The purpose is to get a deeper understanding of how this fact affects 

loyalty building CRM-work, which will be useful to companies that work with similar 

conditions, but also a contribution to already existing CRM-theories.  

Our conclusions are that the easiness for a customer to switch supplier makes 

economic incentives more important. Another important part is reactivation, that 

becomes more important because an inactive customer often don’t have to mean that 

the customer stopped purchasing likewise products, but only that he or she got a better 

offer from another company. The essay has been executed in the online-gaming 

business with the companies, Expekt.com, Pokerloco.com and Youwin.com, all 

localized in Malta. 



  

Sammanfattning 

CRM är idag en viktig faktor för företag i fråga om att skapa kundlojalitet. För att 

skapa kundlojalitet måste företagen erbjuda kunderna värde som är specifikt för en 

enskild kund eller ett segment, CRM kan hjälpa företag med detta. När företag flyttar 

eller startar upp sina verksamheter genom att endast göra affärer på Internet så kan 

kunder köpa produkter från företaget 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Det 

leder inte alltid bara till mer tillgänglighet utan kan även betyda en förändring av 

konkurrenssituationen.  

 

En bra utformad webbplats kräver inte många steg för att köpa en produkt eller 

eventuellt registrera sig som kund hos ett företag, vilket leder till att ett byte mellan 

olika företag kan gå väldigt enkelt och snabbt för en kund att göra. Vi har i uppsatsen 

undersökt hur lätta byten mellan leverantörer påverkar företagens arbete med 

lojalitetsskapande CRM. Syftet är att det ska leda till en djupare förståelse om och hur 

låga bytesbarriärer påverkar lojalitetsskapande CRM-arbete, vilket bör vara till nytta 

för företag som arbetar med liknande förutsättningar samt ett bidrag till redan 

existerande CRM-forskning. 

 

Våra slutsatser är att de låga bytesbarriärerna bidrar till mer ekonomiska incitament, 

som är till för att få kunden att göra ett köp snarare än att få kunden intresserad eller 

få kunskap om företaget. En annan viktig del blir reaktivering av gamla kunder, då en 

kund som slutat köpa av företaget inte nödvändigtvis har slutat köpa liknande 

produkter, utan istället bara fått ett bättre erbjudande av ett annat företag som nu 

måste matchas. En kvalitativ undersökning har utförts i online-spelbranschen med 

företagen Expekt.com, Pokerloco.com och Youwin.com belägna på Malta. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel ges en introduktion till ämnesvalet och vidare diskuteras problemet för 

att sedan kunna presentera vår problemformulering. Syftet med undersökningen 

presenteras samt centrala begrepp för densamma.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

"Före den industriella revolutionen arbetade hantverkare, yrkesarbetare och 

lärlingar i byar eller städer[…] Yrkesmän kontrollerade i allmänhet hela 

produktionsprocessen. […] Bortsett från att hantverkarna kontrollerade hela 

tillverkningsprocessen, kände de också sina kunder. De kände ofta sina kunder 

personligen och visste sålunda hur deras kunder använde produkten och vilket behov 

produkten tillfredställde. Informationen lagrades vanligen i hantverkarens eget 

minne. De utövade CRM!"( Storbacka & Lehtinen, 2000, s.11) 

Under industrisamhället öppnades helt nya möjligheter för produktion vilket ledde till 

att utbudet på varor och tjänster ökade. På marknader fanns fortfarande inte många 

valmöjligheter och därför kunde företag kommunicera ut sina erbjudanden till hela 

marknaden utan att behöva inrikta sig på att ta hand om ett visst segment bättre än en 

konkurrent. Industrisamhället och masstillverkningen gav upphov till 

massmarknadsföringen. (Gummesson, 1998) 

Först under 1990-talet började företag och marknadsförare inse att det inte längre var 

möjligt att sälja alla varor och tjänster, standardutformat, till alla på en total marknad. 

Istället blir relationsmarknadsföring med fokus på nätverk, relationer och interaktion 

internationellt accepterat bland marknadsförare. Dagens avancerade teknologi och det 

faktum att marknader idag är så komplicerade leder till en ökad differentiering av 

varor och tjänster. (Gummesson, 1998) Dagens organisationer inser att det inte är 

möjligt att tillfredställa alla kunder på samma sätt men hur väl organisationer 

segmenterar sin marknad skiljer sig åt från företag till företag. Klart är att få 

organisationer idag använder sig av massmarknadsföring utan istället riktad 

marknadsföring. (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005)  
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”Today marketing must be understood not in the old sense of making a sale-’telling 

and selling’- but in the new sense of satisfying customers needs” (Kotler et al., s. 9, 

2005) 

Kotler et al., (2005) menar att företag idag måste vara kundorienterade samt mästare 

på att bygga kundrelationer för att lyckas, eller rent av överleva. Ett sätt att hantera 

individuella kundrelationer kallas idag Customer Relationship Management (CRM), 

vilket översatt blir att styra och hantera relationer med kunder. Baltzan & Filips 

(2009) menar att CRM innefattar ett företags alla relationer med sina kunder som 

skall leda till ökad lojalitet, lönsamhet och kvarhållande av kunder. Gummesson 

(2004) lägger i sin definition till att informationslagring är en stor del av CRM. Enligt 

dessa förklaringar av begreppet kan CRM innefatta i princip alla delar av ett företags 

relationer med sina kunder både direkt och indirekt, dock lägger tidigare forskning 

fokus på olika delar av begreppet och utgångspunkten för CRM skiljer sig en aning åt 

i litteraturen. 

Idag utövas CRM om inte i alla företag, så åtminstone i varje bransch på något sätt 

och framförallt i branscher som verkar på Internet då detta underlättar CRM-arbetet i 

fråga om informationshämtning, lagring, analysering. Dock ger Internet även kunden 

större valmöjligheter och i många branscher är barriärerna för ett leverantörsbyte låga. 

Produkter och tjänster finns i dag oftast tillgängliga för konsumenten på Internet 

vilket ger konsumenten stora valmöjligheter vid valet av leverantör. De flesta företag 

sköter idag dock inte sin verksamhet endast genom Internet, utan har även fysiska 

butiker som de kan använda som en kanal för att skapa lojalitet genom personlig 

kontakt eller genom att locka kunder som inte vill göra affärer på Internet. Men det 

finns företag som endast verkar på Internet och gör samtliga affärer där vilket medför 

att det geografiska läget och den personliga kontakten inte längre blir ett 

konkurrensmedel. 

1.2 Problemdiskussion 

 
Även fast Internet har gjort kundens val av leverantör och bytet av dessa enklare så 

finns det fortfarande branscher där ett byte både tar tid och kan vara krävande för 

kunden att genomföra. Vid ett byte av försäkringsbolag online behöver kunden 

förutom att genomföra en registrering vanligen även komma in med kompletterande 
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uppgifter till det nya bolaget om vilka tillgångar kunden önskar ha försäkrade samt 

uppskatta värdet av dessa tillgångar. Andra branscher där ett leverantörsbyte 

vanligtvis är komplicerat är de som erbjuder produkter eller tjänster med bindningstid, 

t.ex. Internetleverantörsbranschen. Här blir bytet för kunden mer komplicerat på 

grund av bindningstider vilket leder till att ett byte av leverantör på impuls blir mer 

sällsynt.  

Antalet branscher där kunden med ett fåtal klick kan byta leverantör är många. Två 

exempel är elektronikbranschen och spelbranschen som båda verkar i stor omfattning 

på Internet, och som erbjuder kunden mindre differentierade produkter. Att handla 

elektronik på Internet är oftast ingen komplicerad eller tidskrävande handling, utan 

kan oftast genomföras på ett fåtal minuter. Vid byte av spelbolag för sportbetting, 

poker och kasino är processen vanligtvis relativt enkel för kunden att genomföra. 

Registrering av ett spelkonto hos spelbolagen Betway.com, Expekt.com och 

Bet24.com kräver att kunden fyller i personuppgifter samt kontaktuppgifter. Efter det 

kan kunden sätta in pengar på kontot och använda företagens produkter och tjänster. 

Sett till förutsättningarna som låga bytesbarriärer skapar borde arbetet med CRM i 

branscher med sådana förutsättningar vara centralt. Då alla affärer sker interaktivt via 

företagens webbsidor så betyder det att informationen om deras kunder hela tiden kan 

kartläggas och analyseras med hjälp av de elektroniska spår som de lämnar efter sig. 

Ju mer information företagen i dessa branscher kan inhämta om varje individ desto 

mer borde företagen kunna närma sig sina kunder och eventuellt få dem mer lojala då 

de bättre förstår sig på sina kunder (Brindley, 1999). Och vad vore bättre än lojala 

kunder för ett företag i en bransch där konkurrensen om kunden är hård och där 

bytesbarriärerna för kunden är låga? 

1.3 Problemställning 
 

Hur påverkas lojalitetsskapande CRM-arbete i branscher där kunder har lätt för att 

byta leverantör, beroende på låga bytesbarriärer? 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur lojalitetsskapande CRM-arbete påverkas av 

att kunden enkelt kan byta från en leverantör till en annan. Detta ska leda till en 

djupare förståelse om och hur låga bytesbarriärer påverkar lojalitetsskapande CRM-

arbete, vilket bör vara till nytta för företag som arbetar med liknande förutsättningar 

samt ett bidrag till redan existerande CRM-forskning. 

1.5 Centrala begrepp 
 

1.5.1 CRM – Customer Relationship Management 

Olika aktiviteter som en marknadsavdelning kan fokusera på som benämns av att 

bestämma målgrupp, hitta nya kunder, kvarhållande av gamla kunder, och utvidgning 

av värdet från enskilda kunder. (Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston & Mayer, 2007) 

CRM syftar i denna uppsats till aktiviteter som utförs av företag i syfte att påverka 

relationen med företagets kunder. 

1.5.2 Bytesbarriärer 

Begreppet bytesbarriärer syftar i denna uppsats till antalet och omfattningen av hinder 

som kan förekomma för en kund i samband med byte av leverantör.  

1.5.3 Online-spelbolag 

Online-spelbolag syftar i denna uppsats till företag som erbjuder sina kunder 

möjligheter till spel om pengar online. Exempel på produkter som ingår i dessa 

företags utbud är sportbetting, pokerspel och olika former av turspel som t.ex. Bingo. 

Företagen som tillhandahåller dessa produkter online kommer hädanefter tillsammans 

kallas online-spelbranschen. Hädanefter kommer konsumerande av online-spelbolags 

produkter att kallas ”spela” då det är det vedertagna uttrycket för konsumtion i 

branschen.  

 

 



 5 
 

2 METOD 
I detta kapitel kommer gjorda val och tillvägagångssätt under uppsatsen utformning 

att presenteras. 

2.1 Kvalitativ ansats 
 

Enligt Jacobsen (2002) så skall metoden utgå ifrån vilken problemställning som finns 

och hur kunskapsläget inom det valda området ser ut. En problemformulering där det 

på förhand finns lite kunskap, även kallad explorativ problemformulering, kräver 

djupare och mer nyanserad data för att ge tillfredställande svar. Vid en kvalitativ 

ansats fokuseras undersökningen på ett fåtal enheter och undersökningen kräver 

djupare och mer uttömmande svar av uppgiftslämnaren.  

Vi har i denna undersökning valt en kvalitativ metodansats, detta eftersom vi anser att 

nyanserad samt uttömmande data lämpar sig bra utifrån vår problemformulering. En 

kvalitativ metodansats bidrar också till en öppenhet för ny information samt 

flexibilitet, vilket är önskvärt vid en explorativ problemformulering likt vår. Valet av 

en kvalitativ ansats gjordes också på grund av att undersökningens problemområde 

kan anses som känslig information för uppgiftslämnarna. En kvalitativ ansats med 

personliga intervjuer kan enligt Jacobsen (2002) underlätta om ett känsligt ämne ska 

diskuteras och undersökaren kan också lättare avväga hur djupt han eller hon kan 

fördjupa sig i en fråga utan att uppgiftslämnaren känner sig besvärad.   

Närheten till uppgiftslämnaren vid en kvalitativ undersökning kan påverka resultatet 

genom att uppgiftslämnaren kan påverkas av undersökaren och eller känna sig tvingad 

att hitta på svar som tillfredställer undersökaren. Eftersom att en relation till 

uppgiftslämnaren uppstår kan det också påverka undersökarens objektivitet. 

(Jacobsen, 2002) Vi har under genomförda intervjuer uppmuntrat uppgiftslämnarna 

att be om förklaringar på frågor de inte förstått, vilket gjordes för att undvika 

missförstånd med vad frågan avsåg samt för att undvika att uppgiftslämnaren skulle 

svara på ett sätt som han eller hon trodde att vi ville ha svar på. För att minimera 

risken att vi som undersökare skulle bli påverkade av uppgiftslämnaren så valde vi att 

spela in intervjuerna för att vi i efterhand inte skulle kunna förvränga vad som 

verkligen sades. Samtliga intervjuer genomfördes också utifrån en intervjuguide för 

att minimera risken för påverkan från uppgiftslämnaren. Att vi under uppsatsens 

utformning genomförde vår praktik på Expekt.com anser vi inte ha påverkat 
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undersökningens objektivitet. Vi hade under undersökningen ingen nära relation till 

uppgiftslämnaren Lloyd Purser och vi var inte delaktiga i arbetet med företagets 

CRM-aktiviteter.   

En kvantitativ ansats är lämplig när forskaren önskar mäta frekvensen, utsträckningen 

eller omfånget av ett fenomen, vilket då leder till att bredden i svaren snarare 

fokuseras än nyanserna. (Jacobsen, 2002) En kvantitativ metodansats hade 

förmodligen givit undersökningen en bredare samt mer generell bild av fenomenet 

låga bytesbarriärer. Vi anser dock att en kvalitativ metodansats lämpade sig bättre för 

vår undersökning då den syftar till att förklara hur ”låga bytesbarriärer” påverkar 

lojalitetsskapande CRM-arbete och för det ändamålet önskade vi mer nyanserad och 

djup data.  

2.2 Induktiv kontra deduktiv ansats  
 

Enligt Jacobsen (2002) innebär en induktiv ansats att forskaren går ut i verkligheten 

och samlar in data för att senare läsa in sig på och välja ut de teorier som ska 

användas i studien. Målet med den induktiva ansatsen är att forskaren och dennes 

kunskap inte ska begränsa vilken information som samlas in. En deduktiv ansats 

innebär att forskaren först skaffar sig kunskap om hur det teoretiska kunskapsläget ser 

ut genom att se till tidigare forskning inom området. Efter att forskaren läst in sig på 

valt ämnesområde kan han eller hon senare jämföra detta med verkligheten.  

Denna undersökning är utförd med en deduktiv ansats eftersom vi ansåg att studier av 

tidigare forskning var nödvändig för att kunna ställa de rätta frågorna, för att senare 

kunna besvara vår problemformulering. Vårt val av CRM-aktiviteter som undersökts i 

denna uppsats gjordes med utgångspunkt i de teorier som undersökningen bygger på. 

Valet föll på de vanligast förekommande CRM-aktiviteterna som litteraturen 

behandlar. 
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2.3 Val av bransch 

 
Vi har i vår undersökning valt att fokusera på online-spelbranschen. Först runt år 

1990 kom de första Internetbaserade spelbolagen in på marknaden 

(www.vadslagning.org) och sedan dess har branschen utvecklats till att bli en 

miljardindustri. I Sverige uppgår spelintäkterna till ca 40 miljarder årligen och online-

spelen uppgår till ca 7 procent av den summan. (www.lotteriinspektionen.se) Om vi 

ser till några av de största spelbolagen i Europa som t.ex. Unibet.com, Expekt.com 

och Bettson.com så uppger de på sina hemsidor att de har mellan 1 och 4 miljoner 

kunder var. Enligt Binde (2005) så uppgick spelbolagens kostnader för reklam innan 

rabatter år 2004 riktade mot den svenska marknaden till 785 miljoner kronor.  

Valet att undersöka online-spelbranschen gjordes eftersom att branschen uppfyller det 

krav på egenskapen ”låga bytesbarriärer” som återfinns i vår problemformulering. 

Något som också bidrog till vårt val av bransch var att online-spelbranschen enligt 

presentationen ovan, präglas av hård konkurrens och arbetet med att skapa långvariga 

kundrelationer därför borde vara av största vikt för företag i branschen. 

De tre företag som vi har valt att intervjua är alla belägna på Malta, vilket är det land 

där flest online-spelbolag är lokaliserade i Europa. Att företagen är belägna där beror 

på att de flesta europeiska ländernas lagstiftning endast tillåter statligt ägda 

monopolföretag att verka på dessa marknader. Malta är ett undantag från dessa regler 

och är därför ett fördelaktigt land för online-spelbolag att vara lokaliserade i. Denna 

uppsats är skriven under tiden som vi gjorde vår praktik på Expekt.com, ett av de 

undersökta online-spelbolagen. Praktikperioden är också anledningen till att vi kunnat 

genomföra intervjuerna då vi befunnit oss på Malta.  

I online-spelbranschen på Malta jobbar människor från många olika nationaliteter 

men andelen skandinaver är i många företag överrepresenterade. Anledningen kan 

vara att några av de största bolagen från början är startade av just skandinaver. 
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2.4 Undersökningsobjekt 
 

Vi har valt att intervjua tre personer med ansvar för marknadsföring på online-

spelbolagen Expekt.com, Pokerloco.com samt Youwin.com. Då online-spelbranschen 

präglas av låga bytesbarriärer har vi valt att inte göra någon vidare avgränsning då det 

är just bytesbarriärer som undersökningen avser. Vi valde att göra ett 

bekvämlighetsurval utefter att företaget skulle vara ett aktivt bolag i online-

spelbranschen samt att företaget skulle ha personal anställd arbetande med 

marknadsföring. Kontakten med företagen har gjorts med hjälp av kontakter inom 

branschen, främst genom människor på Expekt.com. Efter att den tredje intervjun 

genomförts och data från de olika intervjuerna jämförts tog vi beslutet att fler 

intervjuer inte var nödvändiga, detta eftersom vi ansåg att chansen var liten för att ny 

data som var relevant för att besvara vår problemformulering skulle komma fram vid 

en fjärde intervju.  

2.5 Personliga intervjuer 
 

Den öppna individuella intervjun innebär att forskare och uppgiftslämnare samtalar 

öppet om ämnet. Data som samlas in blir i detta fall ord, meningar och berättelser. 

Den öppna individuella intervjun passar sig bäst när relativt få enheter ska 

undersökas, när undersökaren önskar få individuella uppfattningar samt när 

undersökaren är intresserad av hur individen tolkar ett specifikt fenomen. Vid öppna 

individuella intervjuer är det lättare att skapa ett förtroende, något som kan vara 

svårare att uppnå via telefon. (Jacobsen, 2002) Valet av öppna individuella intervjuer 

gjordes då vi valt ett för många företag känsligt ämne samt för att vi önskade 

nyanserad data för att kunna svara på vår problemformulering.  

En intervju kan vara mer eller mindre öppen i fråga om hur strukturerad och styrd den 

kommer vara av undersökaren. En för-strukturering av intervjun innebär att forskaren 

sluter datainsamlingen och på så sätt inte följer den kvalitativa metodens ideal, dock 

är det lätt att en intervju utan någon som helst styrning av undersökaren resulterar i en 

allt för komplex data som kan bli näst intill omöjlig att analysera. (Jacobsen, 2002) 

Datainsamlingen som ligger till grund för denna undersökning genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide med tema, fast ordningsföljd och enbart öppna svar. Detta 

för att materialet inte skulle bli allt för omfattande eller rent av omöjligt att analysera 

men samtidigt lämna utrymme för uppgiftslämnarens uppfattningar, synpunkter och 
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tolkningar. Innan empirin samlades in testades intervjuguiden genom en testintervju 

med Joakim Nilsson, anställd på marknadsavdelningen på Expekt.com. Testet gjordes 

för att vi inför datainsamlingen skulle vara säkra på att våra frågor var begripliga för 

uppgiftslämnarna. Testintervjun ledde inte till några förändringar i vår intervjuguide. 

Vissa frågeställningar krävde en förklaring, men vi valde ändå att inte göra några 

ändringar då dessa frågor var centrala för undersökningen och att vi ansåg att en 

förändring av frågorna inte skulle leda till bättre förståelse.  

När det gäller valet av plats för intervjuer finns det inte några neutrala kontexter utan 

att allt påverkar intervjun på det ena eller det andra sättet. Det finns inget givet svar på 

hur en viss kontext påverkar resultatet men i det flesta fall är uppgiftslämnarens 

kontor en onaturlig plats för en intervju. (Jacobsen, 2002) Vi genomförde intervjuerna 

på fik och restauranger som uppgiftslämnarna själva fick välja ut. Valen gjordes 

eftersom vi ansåg att uppgiftslämnarna då förmodligen skulle känna sig trygga vilket 

skulle leda till öppenhet i svaren. Uppgiftslämnarna informerades i förväg om 

avsikten med intervjun och under intervjuerna användes en diktafon för 

ljudupptagning. Uppgiftslämnarna informerades också i samband med intervjun om 

att ljudupptagningen endast användes för att vi senare skulle kunna återberätta det 

som sades under intervjun på ett riktigt sätt och att ljudfilerna inte skulle spridas till 

tredje part.  

2.6 Analysmetod 
 

Analysprocessen ska börja med så kallade tjocka beskrivningar som innebär att alla 

situationer, samtal och intervjuer ska registreras så noga som möjligt. Denna typ av 

data är rik på variation, detalj och analys. Nästa steg är att systematisera och 

kategorisera dessa beskrivningar för att kunna få en överblick över materialet samt för 

att kunna förmedla till andra vad forskaren funnit. När en systematisering av datan är 

gjord kan forskaren tolka datan, d.v.s. leta efter meningar, orsaker samt försöka 

generalisera och sortera upp den insamlade datan. (Jacobsen, 2002) Den data som 

samlades in under de intervjuer som genomfördes i denna studie fanns först som 

rådata i form av anteckningar och ljudinspelningar. Dessa renskrevs senare till tjocka 

beskrivningar som återfinns i empirikapitlet. Systematiseringen och kategoriseringen 

som låg till grund för analysen genomfördes senare utifrån de tjocka beskrivningarna. 
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2.7 Reliabilitet och validitet 

2.7.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär hur vida insamlad data är tillförlitlig eller inte. (Jacobsen, 2002) 

Vi anser att den insamlade data som ligger till grund för vår undersökning håller hög 

tillförlitlighet. För att stärka reliabiliteten har vi valt att spela in alla intervjuer och 

lyssna på dem upprepande gånger för att undvika språkliga missförstånd. Vi har även 

i samtliga fall låtit personerna som intervjuats få frågorna utskrivna för att minimera 

språkliga missförstånd. Intervjuerna har genomförts på restauranger eller fik valda av 

uppgiftslämnarna, ett val som gjordes för att uppgiftslämnarna skulle kunna tala öppet 

kring frågorna och vara uppriktiga i sina svar.   

2.7.2 Validitet 
 

Den interna giltigheten avser om ett fenomen har blivit beskrivet på ett riktigt sätt. 

Om det som avsetts mätas har mätts. Ett riktigt sätt behöver dock inte betyda att det är 

en absolut sanning, utan endast att flera personer är överens om en beskrivning av ett 

fenomen. (Jacobsen, 2000) Våra frågor har uteslutande utgått från den teori vi samlat 

in vilket bidrar till att den interna giltigheten stärks. Vi har endast intervjuat personer 

med bra insikt i den övergripande marknadsföringen och CRM på respektive företag 

vilket gör att alla personer har haft bra kunskap om det ämne intervjuerna har 

behandlat. 

Extern giltighet innebär i vilken grad resultatet från undersökning kan generaliseras 

(Jacobsen, 2002) Då undersökningen endast är utförd på personer och företag i 

online-spelbranschen så anser vi att den externa giltigheten begränsar sig i stora delar 

till online-branscher med liknande förutsättningar och med låga bytesbarriärer. Valet 

av en kvalitativ metod gör också att den externa giltigheten alltid kan ifrågasättas, 

eftersom resultatet bygger på ett litet stickprov. 
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2.8 Litteratursökning 
 

Litteraturen som använts för framtagandet av den teoretiska referensramen har i stor 

utsträckning lånats på Halmstads stadsbibliotek och Högskolan i Halmstads bibliotek. 

Artiklarna som använts i studien har påträffats vid sökningar i artikeldatabasen 

Emerald samt ABI Inform. Sökord som användes vid sökningarna var: crm, loyalty, 

customer loyalty, gambling, gambling business, crm gambling business, crm activties, 

loyalty program, customer relationship management, call center, online marketing, 

online advertising, e-mail marketing, relationship marketing. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM  

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för genomförd 

undersökning samt analys. I slutet av kapitlet presenteras även en sammanfattande 

modell över utvalda teorier som visar kopplingen mellan befintliga teorier och 

undersökningen. 

3.1 Kundrelationen 
 

Enligt Storbacka (2000) utgörs en kundrelation av tre resurser: andel av kundens 

hjärta, andel av kundens tankar och andel av kundens plånbok. Andel av kundens 

hjärta beskrivs som att styrkan i en relation beror på hur starka och positiva känslorna 

i förhållande till relationen är, vilket ger kundlojaliteten en emotionell dimension. 

Känslor är viktigt vid skapandet och utvecklingen av en kundrelation men även vid 

avslutningen av relationen och känslor kan även ha stor inverkan på de mest rationella 

besluten. Ur kundens perspektiv innebär positiva känslor att relationen är under 

kontroll och att kunden känner tilltro till företaget och relationen, vilket i sin tur leder 

till att företaget får en engagerad och lojal kund. Positiva känslor leder till att en 

hållbar bindning på en emotionell nivå mellan företaget och kunden skapas, och 

företaget erövrar då en viss andel av kundens hjärta. 

 

Andelen av kundens tankar beskriver Storbacka (2000) som den information som 

kunden besitter om företaget. Det kan vara information om hur företagets produkter 

eller tjänster bör användas samt information om företagets kärnkompetens och på 

vilket sätt denna kompetens kan skapa värde för kunden. Denna information fungerar 

som ett manus för kundens beteende i relationen. Ju större del av kundens tankar 

företaget kan vinna, desto större är sannolikheten att kunden köper produkter eller 

tjänster av företaget, vilket beror på att kunden kommer att tänka på företaget när han 

eller hon ska göra sina inköp. Andelen av kundens plånbok syftar till utbytet av 

företagets varor eller tjänster mot kundens pengar, dock kan definitionen av kundens 

plånbok vidgas något eftersom det ofta beslutas om hur fördelningen av arbetet 

mellan kund och företag i relationen ska fastställas. Andelen av kundens plånbok 

påverkar kundrelationens värde eftersom att ju fler fördelar parterna har att vinna i en 

relation desto värdefullare är relationen för de inblandade. 
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3.2 Kundlojalitet 

3.2.1 Definitioner av kundlojalitet 

 

Blomqvist et al. (2004 .s. 121) definierar kundlojalitet som: "En kund som över tiden 

anlitar ett företag för att tillfredställa hela - eller en betydande del av - sitt behov av 

de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande." 

 

Söderlund (2001 s. 30) har en vidare definition av begreppet kundlojalitet och tar 

även med den mentala aspekten: ”Kundlojalitet kan alltså ses som kundens 

viljebaserade förhållande över tiden – i den fysiska och den mentala världen – till ett 

objekt på en marknad.” 

3.2.2 Typer av kundlojalitet 
 

Sörqvist (2000) anser att kundlojalitet förekommer i olika former och att det går att 

skilja på kunskapsrelaterad, känslorelaterad samt beteenderelaterad lojalitet. Denna 

indelning av kundlojalitet är snarlik den som Storbacka (2000) gör av begreppet 

”kundrelationen”. Kunskapsrelaterad lojalitet bygger enligt Sörqvist (2000) på att 

kunden har kunskap om olika relativa fördelar företagets produkter eller tjänster ger. 

Det kan vara fördelar som kvalitet eller kostnader och är den svagaste typen av 

lojalitet eftersom att denna form av lojalitet lätt kan minska genom att kunden får 

kännedom om konkurrerande alternativ som medför andra fördelar. Känslorelaterad 

lojalitet beskrivs som kundens attityder och känslor och att denna beror på upplevd 

tillfredställelse över tiden, vilket medför att denna typ av lojalitet är starkare än 

kunskapsrelaterad lojalitet. Den starkaste typen av kundlojalitet är beteenderelaterad 

lojalitet. Den grundar sig på de vanor och rutiner som kunden skapat och som leder 

till att kunden agerar till företagets fördel utan att resonera och tänka.  

 

Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) delar in kundlojalitet i ett beteendeperspektiv och 

ett attitydsperspektiv och menar att det är värdet kunden får av samverkan med en 

leverantör som resulterar i kundlojalitet. Denna kundlojalitet skapar sedan 

förutsättningar för långsiktig framgång på konkurrenskraftiga marknader. Denna 

indelning grundar sig i att det i de flesta fall är intressant att både mäta och styra 

kundens beteende men även kundens attityder och intentioner. Utgångspunkten är 
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kundens faktiska beteende och företaget kan sedan undersöka vilka faktorer som styr 

kundens beteende. Även Chaffey et al. (2006) menar att känslomässig lojalitet syftar 

till att kundens uppfattningar och känslor styr kundens beteende.  

 

Griffin (1995) menar att två faktorer bestämmer en kunds grad av lojalitet mot en 

produkt eller tjänst, graden av kundens tillgivenhet och kundens återköpsfrekvens. 

Dessa faktorer gör det möjligt att urskilja fyra typer av lojalitet: Ingen lojalitet, 

trög/inaktiv (interia) lojalitet, latent lojalitet och premiumlojalitet. Dessa typer av 

lojalitet är i beskrivningen i stort sett identiska med de typer av lojalitet som 

Blomqvist et al. (2004) beskriver och som de menar utgår ifrån kundens beteende 

samt attityd. Griffin (1995) lägger till att kunder med premiumlojalitet förutom 

kundens höga grad av tillgivenhet och återköpsfrekvens även sprider en positiv bild 

av produkten eller tjänsten i sin omgivning. Detta är en egenskap som enligt Chaffey 

et al. (2006) är en följd av att kunden är känslomässigt lojal och att den på så vis 

känner empati och tillhörighet till varumärket och företaget. 

 

Chaffey et al. (2006) delar in kundlojalitet i två typer, beteendemässig lojalitet samt 

känslomässig lojalitet. Beteendemässig lojalitet och känslomässig lojalitet förstärker 

varandra om de kan uppnås tillsammans och företaget behöver därför utveckla 

strategier för att uppnå båda typerna av lojalitet. Detta beror på att kunder som endast 

är beteendemässigt lojala riskerar att gå vidare till en annan leverantör när de blir 

medvetna om andra möjligheter. Å andra sidan finns det inte mycket värde i en kund 

som är känslomässigt lojal men som aldrig utövar beteendemässig lojalitet. Söderlund 

(2001) gör en tvådelad indelning av begreppet kundlojalitet, men beskriver begreppet 

som två världar där kunden har ett förhållande till ett objekt över tiden, den fysiska 

världen och den mentala världen. I den mentala världen finns kundens attityder och 

intentioner till ett objekt och den fysiska världen avser kundens observerbara 

beteende. 
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3.3 CRM – Customer Relationship Management 
 

CRM-livscykeln innefattar enligt Chaffey et al. (2006) olika aktiviteter som en 

marknadsavdelning kan fokusera på som benämns av att bestämma målgrupp, hitta 

nya kunder, kvarhållande av gamla kunder, och utvidgning av värdet från enskilda 

kunder. Pepper & Rogers (1997) nämner ett antal steg för att åstadkomma dessa, vilka 

omfattar identifiering, individualisering, interaktion, integrering och integritet. Att 

förstå dessa steg gör det möjligt för ett företag att med hjälp av relationer styra 

aktiviteter mot olika segment och mål. Baltzan och Filips (2009) förklarar de olika 

delarna av CRM som back office, där analysen av data sker och front office där 

integrationen och kundmötet uppstår.  

För att ett företag skall lyckas med sin CRM-satsning så krävs det ett långsiktigt 

tänkande och i många fall måste företaget bortse från aktiviteter som ger snabba 

vinster eller att sno åt sig marknadsdelar på kort tid. "CRM is not about building 

overnight relationships" (Newell, 2000, s.55) Just marknadsandel är något som inte 

har så stor betydelse som många företag verkar tro och större delen av ett företags 

kunder är ofta inte är värda att utföra CRM aktiviteter på då de ändå inte har potential 

att bli lojala. (Newell, 2000) 

 

Att en nöjd kund är en lojal kund är inte längre ett faktum, idag kan många företag 

sälja produkter som anses tillfredsställande för ändamålet, men att de skulle bli 

företaget lojala i och med detta enbart är inte troligt. Istället bestämmer det upplevda 

värdet för en kund hur lojal den kommer att bli, ju mer värde kunden upplever, desto 

mer lojal kommer den att bli. I enlighet med detta påstående så står det klart att en av 

de viktigaste faktorerna vid CRM-arbete är att förstå vad olika kunder sätter värde på 

i relationen med företaget. (Newell, 2000) 

  

Storbacka (2000) menar att en stor del av CRM utgår från att företaget förstår hur 

kunden skapar värden åt sig själv. Både kund och företag skall vara involverade i 

relationen för att kunna skapa långsiktiga band. Att tala om kundtillfredställelse inom 

relationsmarknadsföring är centralt, men detta räcker inte för en långvarig relation 

utan starkare band mellan parterna måste upprättas och företaget måste hjälpa kunden 

att utveckla värden åt sig själv genom företagets kunskap om kunden. En stor 

utmaning är att se till vad kunden kommer ha för behov i framtiden.  
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3.3.1 CRM – aktiviteter 
 

Chen & Popovich (2003) menar att ett företags träffpunkter med kunden bland annat 

kan vara Internet, e-post, säljtillfällen, telefonmarknadsföring, call center och reklam. 

Dessa träffpunkter är ofta kontrollerade av separata informationssystem som måste 

integreras med varandra för att en helhetsbild av kunden skall kunna skapas.  

Enligt Kotler et al., (2005) samlar intelligenta företag in information från varje 

träffpunkt de har med sina kunder. Sådana träffpunkter uppstår t.ex. vid köp, 

kontakter med försäljare, service- och support - samtal, besök på webbplatsen, 

kundnöjdhetsmätningar, betalningsinteraktioner och marknadsundersökningar – dvs. 

alla kontakter som sker mellan företag och kund. CRM innebär att information som 

samlas in vid de olika träffpunkterna inte stannar på en avdelning utan samkörs med 

information insamlad från alla olika träffpunkter. Den samlade informationen bildar 

en helhetsbild av kundrelationen som gör det möjligt för företaget att analysera värdet 

av varje individuell kund, identifiera vilka kunder som är bäst att fokusera på samt att 

skräddarsy företagets produkter och interaktioner med varje enskild kund.  

3.3.2 E-postmarknadsföring 
 

Newell (2000) beskriver att brev riktade till specifika adressater länge har varit en 

viktig del av CRM. I och med den teknologiska utvecklingen har CRM naturligt 

utvecklats till att istället övergå till e-post och är numera en stor del av CRM då 

kunderna upplever att de uppnår fördelar med hjälp av denna kanal. Merisavo & 

Raulas (2004) beskriver e-postmarknadsföring som ett kostnadseffektivt verktyg för 

att aktivt kommunicera med kunden för att uppnå lojalitet. Kunden upplever värde då 

den får relevant information skickad till sig och kostnaden för sökandet av 

information minskar vilket kan leda till lojalitet. Enligt Frankel (2007) är e-

postmarknadsföring kostnadseffektivt och ett verktyg som är effektivare för 

kommunikation med befintliga kunder än nya. Att informationen måste vara 

varierande och godkänd är viktigt för att inte kunden skall se e-postutskicken som 

skräppost, vilket kan leda till lägre engagemang och att kunden söker efter andra 

alternativ (Merisavo & Raulas, 2004). 

Frankel (2004) menar att, oavsett vilket kommunikationsverktyg ett företag väljer att 

använda sig av, måste det finnas ett genomtänkt syfte med aktiviteten samt att 
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investeringen skall vara genomtänkt. Avsändaren måste skilja på om han eller hon vill 

sälja något, påminna om företagets existens eller bygga långsiktig kunskap och 

förståelse om företaget.  

Enligt Newell (2000) vill ett företags kunder bli sedda som viktiga, och är något som 

e-postmarknadsföring kan bidra till i hög utsträckning, bl.a. genom att skapa autosvar 

via e-post angående kundförfrågningar. Merisavo & Raulas (2004) belyser vikten av 

att föra en aktiv dialog med kunderna som ett stort steg mot att vinna kundens 

lojalitet. Erbjudanden genom e-post används ofta för att bygga lojalitet, vilket dock 

Newell (2000) menar är ett sätt som inte direkt kommer leda till lojala kunder.  

Frankel (2004) menar att uppbyggandet av en databas med kunder ska ses som en 

investering och att investeringen måste vårdas för att inte minska i värde. Att vårda en 

databas innebär att företaget ger kunderna i databasen vad de förväntar sig. Kunder 

som registrerat sig för att få t.ex. ett kunskapsbrev förväntar sig förmodligen inte 

säljerbjudanden i sin inkorg. För att förbättra företagets förmåga att ge kunderna den 

typ av information som de önskar bör företaget därför utvärdera resultatet av tidigare 

utskick.  

Enligt Newell (2000) är en annan viktig CRM-funktion som används genom e-post att 

utnyttja databasen för att skicka personliga erbjudanden till utvalda segment. En stor 

fördel är att den ökade kostnaden för varje kundkontakt online är i princip obefintlig, 

det kostar alltså inte mer desto fler du vänder dig till. Merisavo & Raulas (2004) är av 

samma uppfattning och belyser den positiva självklarheten i att kunna skicka 

personliga och riktade e-post meddelanden till specifika grupper. 
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3.3.3 Call centers 
 

”A call center can provide the best opportunity for creating dialog with customers, 

listening to customers, answering their questions, satisfying them, collecting valuable 

customer knowledge, building customer relationships and loyalty, and making 

additional sales.” (Newell, 2000, s.117) 

Ett call center kan ha flera olika användningsområden och hantera både inkommande 

samtal rörande produktfrågor och serviceupplysningar men även utgående samtal för 

att ge erbjudanden till kunder. Ett call center behöver heller inte uteslutande arbeta 

med telefoni, utan kan även ha live-chat, sms och e-postkanaler. (Venkat-

Subramaniam, 2008) 

Newell (2000) beskriver call centers som den näst viktigaste CRM-aktiviteten efter e-

postmarknadsföring på grund av den frekventa kontakten mellan kunden och 

företaget. Denna kontakt kan bidra till insamling av information om kunderna vilket 

kan leda till bättre service och starkare band mellan kund och företag. Företaget bör 

inte missbruka interaktionen för att suga ut så mycket information som möjligt från 

kunderna utan istället ställa några relevanta frågor vid varje interaktionstillfälle för att 

inte göra kunden irriterad. Werth (1998) menar att dessa interaktionstillfällen via 

telefon kan bygga starka relationer om det finns en ömsesidig tillit och respekt bland 

parterna vilket kan utvecklas i varje interaktion via telefon. Newell (2000) menar att 

korsförsäljning nu har blivit ett vanligt inslag för ett call center och på grund av att 

kunderna oftast tar kontakten med företaget så är kunderna mer mottagliga för 

försäljning då de känner att de har övertaget i dialogen. 

3.3.4 Lojalitetsprogram 
 

Newell (2000) menar att kostnaden för ett företag att förvärva en kund på kort sikt, i 

många fall inte är lönsamt. Därför måste företagen utgå ifrån det ultimata värdet som 

en relation kan skapa, med andra ord hur mycket värde en marknadsaktivitet kan 

skapa över en livstid. Detta mått är perfekt för värdering av lojalitetsprogram eftersom 

alla aktiviteter som har i avsikt att stärka kundrelationen även har för avsikt att öka 

lönsamheten från kunden över tiden. Dock menar Kotler et al., (2005) att 

lojalitetsprogram som endast är uppbyggt på att kunden ska samla ihop poäng som 

sedan är utbytbara mot en gåva inte skapar någon lojalitet till företaget utan endast till 
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lojalitetsprogrammet. Eftersom poängbaserade lojalitetsprogram är lätta att kopiera 

har företagets konkurrenter snart ett liknande program, vilket gör att 

lojalitetsprogrammet i sig blir en kostnad som medför marginell lönsamhet. Chaffey 

et al (2006) menar att lojalitetsprogram används för att behålla samt utvidga 

kundbasen. Ett lojalitetsprogram i CRM-sammanhang bygger på att kunden erhåller 

poäng genom registrering för en onlinetjänst, genom att göra återköp samt genom 

återaktivering. Med ett relativt sett litet antal poäng kan kunden sedan köpa populära 

produkter, detta för att uppmuntra till återköp. Söderlund (2001) beskriver 

lojalitetsprogram som bygger på frekvens som ett stort och växande arbetssätt men 

menar även att lojalitetsprogram som bygger på att kunden binder upp sig eller betalar 

i förhand och på så vis får rabatt är en vanlig variant. 

 

3.4 Sammanfattande modell 
 

 

 

 

                                       

                               

 

           

Bytesbarriärer 

E-postmarknadsföring 

Call centers 

Lojalitetsprogram 

 

Kundrelationen Kundlojalitet 

Teorin säger 

Undersökningen visar 



 20 
 

4 EMPIRI 

I detta avsnitt presenteras undersökningens empiriska data. Först görs en 

presentation av uppgiftslämnaren och sedan följer resultaten från intervjun.  

4.1 Pokerloco.com 
 

Pokerloco.com är ett online-spelbolag med huvudkontor på Malta. Huvudprodukten 

är som namnet avslöjar onlinepoker men företaget erbjuder även kasinospel via sin 

webbplats Pokerloco.com. Företaget arbetar främst mot marknader i Europa och 

Sydamerika. Uppgiftslämnare från Pokerloco.com i vår undersökning är företagets 

marknadschef, Joakim Bäckman. Intervjun genomfördes av Robert Wigren och 

Simon Nilsson den 29 mars 2010 på svenska. Plats för intervjun var Star Café i 

Sliema, Malta och intervjun tog cirka 80 minuter.  

4.1.1 Bytesbarriärer i online-spelbranschen 
 

Bäckman anser att konkurrenssituationen är hård och menar att mängden spelbolag 

och därmed valmöjligheter för kunden att byta leverantör är stora. Bäckman menar 

vidare att bytesbarriärerna inom branschen är så låga som bytesbarriärer kan bli och 

berättar att det enda som kan hindra en kund från att byta leverantör är eventuella 

skillnader i betalningslösningar för vissa marknader samt att överföringar av större 

summor kan ta någon dag extra. Dock menar Bäckman att det största hindret för en 

kund att byta leverantör inom branschen är kundens egen lathet. Jämfört med andra 

branscher verkande online säger Bäckman att online-spelbranschen klart tillhör den 

grupp av branscher med lägst bytesbarriärer men han menar samtidigt att det kan vara 

svårt att jämföra branscher vars verksamhet skiljer sig åt allt för mycket. Faktorerna 

som påverkar hur lätt eller svårt det är att byta leverantör är enligt Bäckman 

tillgängligheten och antalet valmöjligheter för kunden och han menar vidare att detta 

är faktorer som bidrar till att kunden kan byta leverantör bara för att han eller hon 

tycker det är kul att pröva något annat eller för att kunden uppskattar omväxling. 
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4.1.2 Kundrelationen 
 

Bäckman anser att de på Pokerloco.com främst prioriterar kundrelationens 

känslomässiga samt ekonomiska plan. Att företaget väljer att prioritera kundens 

känslor beror enligt Bäckman på företagets storlek samt kundbas och berättar vidare 

att Pokerloco.com, som är en mindre aktör i branschen, har möjlighet till en personlig 

kontakt med ungefär 10 % av kundbasen. Enligt Bäckman blir kunskapen om 

företaget viktigare för större företag som inte har samma möjlighet till personlig 

kontakt med en så stor del av sina bästa kunder. Att det ekonomiska planet i 

kundrelationen också prioriteras ser Bäckman som en självklarhet eftersom att kunden 

måste spendera pengar för att företaget ska överleva. Bäckman anser att denna 

prioritering påverkar kundrelationen genom att en nära kontakt med viktiga kunder 

leder till en längre kundlivscykel. Kunderna blir vana vid en ”VIP-behandling och har 

därefter svårare att byta leverantör då de bara skulle bli en kund i mängden hos ett 

annat bolag. En annan konsekvens som Bäckman nämner som följd av denna 

prioritering är att kunden kan ha en tendens att överskatta sitt eget värde för företaget. 

Detta uppenbarar sig främst genom att flertalet kunder efterfrågar olika typer av 

sponsring, något som företaget har en restriktiv inställning till. Fördelar med att sköta 

kundrelationen online enligt Bäckman är att hanteringen av relationen blir effektivare 

och mer rakt på sak, något som företaget ser som en fördel ur ett kostnadsperspektiv. 

Ur ett kundperspektiv så anser Bäckman att det påverkar kundrelationen positivt 

eftersom att han tror att människor i allmänhet men speciellt företagets målgrupp, som 

befinner sig mellan 18 och 30 år, har en hög Internetvana. Några negativa effekter av 

att sköta kundrelationen online kan inte Bäckman se då han menar att kunder idag inte 

bryr sig om personlig service utan endast efterfrågar snabba och raka svar, utan att 

kunden själv ska behöva anstränga sig för mycket.  

4.1.3 Kundlojalitet 
 

Kundlojalitet betyder för Bäckman att kunden spelar frekvent och över tid och han 

berättar vidare att en kund som spelar minst var tredje månad klassas som en lojal 

kund. Frekvensen beskrivs som den viktigaste delen i kundlojaliteten men Bäckman 

menar vidare att även tidsperspektivet måste vägas in för att kunna göra en 

bedömning om hur lojal en kund är.  
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Bäckman menar att jargongen inom branschen är att kundlojaliteten är låg och han är 

beredd att hålla med. Dock menar han att den inte är så låg som många vill göra 

gällande utan att det snarare är en skara kunder som oftast inte har så stor erfarenhet 

av onlinespel, som drar ner ryktet en aning. Enligt Bäckman överskattar dessa kunder 

ofta sitt eget värde för företaget vilket han tror kan vara en bidragande orsak till varför 

denna typ av spelare byter leverantör ofta. Detta eftersom de ständigt jagar bättre 

erbjudanden hos andra leverantörer. När det gäller kunder med lite mer erfarenhet av 

onlinespel menar Bäckman att många av dessa kunder generellt sett är lojala i lite 

större utsträckning, dock menar han att denna lojalitet i normalfallet inte riktar sig 

mot endast en leverantör. Bäckman beskriver att denna typ av kunder normalt sett är 

lojala emot tre till fem leverantörer som de hoppar omkring mellan vilket leder till att 

”förlorade kunder” ofta kan dyka upp igen vid flera tillfällen. Enligt Bäckman beror 

detta på att även mer erfarna spelare är nyfikna och söker omväxling.  

Bäckman anser att företagets kunder främst är beteendemässigt lojala vilket han anser 

till stor del bero på typen av produkter som erbjuds. Bäckman gör en jämförelse med 

varumärket Macintosh och menar att onlinespel inte är den typen av produkt som 

kunden lätt bygger upp en känslomässig lojalitet till, till skillnad från t.ex. elektronisk 

utrustning och kläder. Bäckman menar att känslomässig lojalitet kan vara en 

avgörande faktor för en kund vid val av leverantör men att kunden främst bygger sin 

lojalitet på att spelprodukten fungerar tillfredsställande samt att villkoren för spel hos 

företaget är fördelaktiga.  

”Känslor kan aldrig leda till lojalitet om inte produkten och erbjudandet är 

tillräckligt bra.” (J. Bäckman, personlig kommunikation, 2010-03-29) 

4.1.4 CRM – aktiviteter  
 

Bäckman menar att all kommunikation med VIP-kunder är viktigt för 

lojalitetsskapandet och berättar att företaget arbetar med e-postmarknadsföring och ett 

lojalitetsprogram för att både bygga upp och stärka kundlojaliteten. Någon form av 

call center används inte för tillfället. Vidare berättar Bäckman att företaget i 

lojalitetsskapande syfte också arbetar med chattar samt meddelanden i pokerklienten, 

den mjukvara som kunden använder för att spela poker online hos Pokerloco.com.   
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Företaget utvärderar sitt lojalitetsskapande CRM-arbete, både på lång och på kort sikt, 

genom avläsning av rapporter på kundaktivitet. Utvärderingsarbetet görs dagligen och 

företaget sammanställer även rapporter på månadsbasis och årsbasis. Data om kunder 

samlas in med hjälp av pokerklienten och hemsidan och företaget tar fram listor på 

kunder som sedan utvärderas med hjälp av olika parametrar. Detta arbete ligger sedan 

till grund för företagets lojalitetsskapande CRM-arbete genom att det ger möjlighet 

till segmenterade erbjudanden i lojalitetsskapande syfte. Ett exempel som Bäckman 

nämner är att företaget ser till en kunds senaste aktivitet för att kunna reaktivera 

kunder som slutat spela.  

4.1.5 E-postmarknadsföring 
 

Bäckman berättar att Pokerloco.com använder sig av e-postmarknadsföring och att 

huvudanledningen är bibehålla befintliga kunder då Bäckman upplever det svårt att 

aktivera nya spelare med hjälp av e-postmarknadsföring. Anledningen är att kunder 

som inte tidigare registrerat sig hos företaget är mindre angelägna om att få ett 

meddelande ifrån dem och Bäckman nämner också att det är olagligt att köpa e-

postlistor och skicka meddelande till potentiella kunder som inte godkänt det. Det 

främsta användningsområdet för e-postmarknadsföring för Pokerloco.com är enligt 

Bäckman för att sälja men att det i speciella fall kan vara kunskap.  

Pokerloco.coms arbete med e-postmarknadsföring i syfte att bygga upp och stärka 

kundlojaliteten innebär enligt Bäckman att företaget ser till att aktiva kunder ständigt 

känner sig uppdaterade om vad som pågår i företaget. Bäckman menar att e-

postmarknadsföringen från företaget allt som oftast har i syfte att sälja men att 

effekten av dessa utskick bidrar till att kunden känner sig utvald och viktig vilket han 

tror både skapar och stärker lojalitet och vidare menar han att för varje e-

postmeddelande som en kund öppnar stärks lojaliteten mot företaget.   

”Det är viktigt att våra aktiva kunder känner att vi på Pokerloco arbetar för att 

uppdatera dem med ny information och nya erbjudanden.” (J. Bäckman, personlig 

kommunikation, 2010-03-29) 

Bäckman berättar att branschens låga bytesbarriärer bidragit till att företaget nu 

arbetar med en ny strategi för sin e-postmarknadsföring. Den nya strategin innebär att 

företaget i sina utskick kommer att använda sig av en nyhetssektion med bilder och 
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text som är tänkt att främst skapa ett läsarvärde för kunden istället för att sälja. 

Bäckman beskriver vidare att Pokerloco.com i framtiden genom sin e-

postmarknadsföring vill skapa ett värde för kunden genom att berätta om lokala 

events. Denna förändring av företagets e-postmarknadsföring grundar sig i 

undersökningar om vilken typ av e-post som kunden uppskattar och därför öppnar och 

tar del av. Bäckman berättar vidare att företaget inte mäter hur väl företagets e-

postmarknadsföring fungerar i lojalitetsskapande syfte då denna typ av mätning är 

svår att göra samt för att kompetensen inte finns i företaget. Bäckman att det inte 

heller finns många som vet vilka långsiktiga effekter e-postmarknadsföring har på 

kundlojaliteten. 

4.1.6 Call center 
 

Bäckman berättar att företaget för tillfället inte arbetar med någon form av call center 

och att det beror på att tidigare försök med ett call center inte gav önskvärt resultat. 

Bäckman anser att ett call center är ett effektivt CRM-verktyg men att det är svårt att 

få det att fungera och för Pokerloco.coms del innebar det stora problem med dåligt 

uppdaterade telefonlistor. Bäckman berättar vidare att anledningen till varför 

Pokerloco.com inte använder sig av ett call center är en fråga om effektivitet då en 

person kan chatta med många personer samtidigt men bara prata i telefon med en 

kund åt gången. Under företagets försök med ett call center användes den befintliga 

supportpersonalen vilket enligt Bäckman också medförde svårigheter eftersom att 

denna personal var utbildad för att hjälpa kunden men inte för att sälja.  

Den största fördelen med ett call center i lojalitetsskapande syfte anser Bäckman är 

uppföljning på telefon. Med tanke på bytesbarriärerna i branschen menar han att det 

är viktigt att följa en kunds beteende för att sedan kontakta kunden om han eller hon 

slutar spela, något som enligt Bäckman skulle fungera bättre om företaget använt ett 

call center. Bäckman påpekar också att kundlojaliteten oftast stärks vid telefonkontakt 

eftersom att det kan bidra till att kunden känner sig speciell och uppskattad.  

”Ett väl fungerande call center är ett effektivt verktyg för reaktivering och det arbetet 

är viktigt i en bransch som denna, när kunden ofta byter leverantör.” (J. Bäckman, 

personlig kommunikation, 2010-03-29) 
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4.1.7 Lojalitetsprogram 
 

Pokerloco.com använder sig av ett lojalitetsprogram och enligt Bäckman är 

huvudanledningen till användandet av programmet att behålla befintliga 

kundrelationer. Denna prioritering beror enligt Bäckman på att i princip alla företag i 

online-spelbranschen erbjuder liknande lojalitetsprogram vilket gör att programmet 

tappar sin förmåga att attrahera kunder och på så sätt skapa nya kundrelationer. 

Bäckman beskriver att lojalitetsprogrammet innebär att kunden tjänar poäng beroende 

på hur mycket han eller hon spelar. Dessa poäng kan kunden senare växla in i en 

lojalitetsbutik mot antingen pengar eller produkter.  

Bäckman berättar att de fördelar kunden kan få genom lojalitetsprogrammet är styrt 

av regler ifrån det nätverk som pokerprodukten ingår i och att Pokerloco.com därför 

inte kan arbeta fritt med sitt lojalitetsprogram. Företaget försöker istället differentiera 

sitt lojalitetsprogram genom att presentera det på ett så bra sätt som möjligt. Det 

faktum att det finns få skillnader mellan lojalitetsprogrammen som olika företag på 

samma nätverk erbjuder menar Bäckman leder till en lojalitet mot nätverket snarare 

än till en lojalitet mot det specifika företaget och berättar vidare att valet av online-

spelbolag inom nätverket bara är en smaksak för kunden.   

Bäckman menar att bytesbarriärerna i online-spelbranschen påverkar hur företaget 

skulle vilja arbeta med sitt lojalitetsprogram men att det inte är möjligt på grund av 

gällande regler inom nätverket. Han menar att de stränga reglerna för användandet av 

lojalitetsprogram hämmar kreativiteten och berättar vidare att företaget, om det hade 

varit möjligt, gjort lojalitetsprogrammet mer individualiserat. För tillfället lägger 

företaget stor fokus på presentationen av sitt lojalitetsprogram för att spelare ska inse 

värdet med det och på så sätt bli mer lojala mot företaget.      

Bäckman berättar att Pokerloco.com varit dåliga på att utvärdera hur 

lojalitetsprogrammet fungerat i lojalitetsskapande syfte och han berättar vidare att 

företaget tidigare använt sig av ett program som enbart byggde på att kunden fick 

tillbaka bonusar i form av pengar på spelkontot. Tanken med det nya programmet är 

att stärka kundlojaliteten genom att kunden blir mer lojal mot företagets varumärke. 

Bäckman menar att detta är möjligt genom att kunden nu kan använda sina intjänade 

poäng för att köpa produkter med företagets varumärke på, dock mäter inte företaget 

om förändringen påverkat kundlojaliteten.  
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4.1.8 Övrigt 
 

Bäckman berättar att meddelanden i pokerklienten är en viktig aktivitet för att stärka 

kundlojaliteten eftersom att företaget med hjälp av denna funktion har möjlighet att 

segmenterade meddelanden i realtid. 
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4.2 Expekt.com 
 

Online-spelbolaget Expekt.com grundades år 1999 och har sitt huvudkontor på Malta. 

Företaget erbjuder produkterna sportbettning, poker, kasino, bingo och spel. 

Expekt.com vänder sig främst mot marknader i Europa men även mot marknader som 

t.ex. Ryssland och Kina. Uppgiftslämnare från Expekt.com i vår undersökning är 

företagets onlinemarknadsföringschef Lloyd Purser. Intervjun genomfördes av Robert 

Wigren och Simon Nilsson den 1 april 2010 på Star Café i Sliema, Malta. Då 

uppgiftslämnaren inte talar svenska genomfördes intervjun på engelska och översattes 

senare till svenska. Intervjun genomfördes på cirka 70 minuter. 

4.2.1 Bytesbarriärer i online-spelbranschen 
 

Purser beskriver konkurrenssituationen inom online-spelbranschen som hård och 

menar att företagets kunder dagligen får flertalet erbjudanden från andra online-

spelbolag. Denna konkurrens och det faktum att kunder ständigt matas med nya 

erbjudanden menar Purser leder till att kunden enkelt byter leverantör. Jämfört med 

andra branscher verkande online menar Purser att kunder i online-spelbranschen lätt 

kan byta leverantör men att det samtidigt finns branscher som lever med lägre 

bytesbarriärer.  

Faktorer som Purser anser påverka hur lätt eller svårt det är att byta leverantör är 

legala förutsättningar på olika marknader, betalningslösningar och pengar låsta på 

konton. Purser menar att lagar och regler för specifika marknader i stor grad 

bestämmer hur många online-spelbolag som kommer att erbjuda sina produkter på en 

viss marknad samt på vilket sätt företaget kan utforma erbjudandet. Han anser också 

att en faktor som påverkar bytesbarriärerna är hur svårt eller enkelt det är för kunder 

på specifika marknader att sätta in och ta ut pengar från företaget och berättar vidare 

att det kan skilja sig en del från marknad till marknad. 

”Laws that regulates how customers can deposit and withdraw money on their 

account varies depending on market. The number of legal payment solutions in many 

of the east-European countries is few if you for example compare to the Scandinavian 

markets and this affects how customers can move their money around.” (L. Purser, 

personlig kommunikation, 2010-04-01) 
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4.2.2 Kundrelationen 
 

Enligt Purser prioriterar Expekt.com främst kundrelationens ekonomiska plan 

eftersom företagets mål är att tjäna pengar. Han berättar vidare att dynamiken inom 

online-spelbranschen gör att andra delar av kundrelationen sällan hinner fokuseras 

beroende på att företaget öppnar upp och stänger ner marknader ofta. Purser menar 

också att kunden bara är intresserade av vilka ekonomiska värden den kan vinna i en 

relation med företaget och att detta gör att företaget måste se relationen på ett 

liknande sätt, ur ett ekonomiskt perspektiv. Purser tror att konsekvenserna av denna 

prioritering är att företaget har en mindre andel kunder som står för en högre andel av 

företagets intäkter och berättar att kunder som inte ingår i toppsegment förmodligen 

sprider ut sitt spelande hos ett större antal leverantörer. Fördelarna med att sköta 

kundrelationer online är enligt Purser många. Han menar att frekvensen i 

kundkontakten blir högre och att det är enklare att kommunicera med kunder online 

jämfört med offline. Andra viktiga fördelar med att sköta kundrelationen online är 

enligt Purser att kostnaden per kundkontakt är mycket lägre jämfört med offline samt 

möjligheten att följa kundens beteende och på så sätt förstå varför kunden agerar på 

ett visst sätt. En nackdel med att sköta företagets kundrelationer online anser Purser 

kan vara att företaget mister den personliga kontakten ansikte mot ansikte med 

kunden.  

4.2.3 Kundlojalitet 
 

Purser berättar att en lojal kund för Expekt.com är en kund som överskrider det 

genomsnittliga värdet som företaget tjänar per kund och ur ett tidsperspektiv menar 

han att en lojal kund är någon som stannat hos företaget längre än ett år. Expekt.com 

har enligt Purser ett dilemma när det gäller hur lojala kunder ska behandlas, detta 

eftersom att kunder som blir behandlade som VIP:s inte alltid är kunder som företaget 

tjänar sina pengar på. Detta beror enligt Purser på att många av dessa kunder är 

vinnande storspelare som företaget gör förluster på när de spelar. Kundlojaliteten 

inom online-spelbranschen menar Purser är dålig och att detta beror på den hårda 

konkurrensen i branschen. Han tror dock på en förändring i kunders lojalitet i takt 

med att branschen mognar och berättar att han i framtiden ser färre men större aktörer 

på den europeiska marknaden. Detta kommer enligt Purser leda till färre 

valmöjligheter för kunden samt att företagen kommer att börja arbeta mer proaktivt 
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med kundlojalitet. Med detta menar Purser att branschen i framtiden inte längre 

kommer att kännetecknas av höga bonusar för nya kunder i samma utsträckning och 

att det kommer leda till att företagen inom branschen kommer att fokusera på mer 

proaktivt arbete för att bygga kundlojalitet i fler segment än just VIP-segmentet. 

Purser anser också att det i framtiden kommer vara lättare att positionera sitt företag i 

online-spelbranschen på grund av att antalet aktörer förmodligen kommer att vara 

färre och för att kunden kommer vara mer mogen och på så sätt veta vad den är ute 

efter.  

Purser anser att företagets kunder är både känslomässigt och beteendemässigt lojala 

mot Expekt.com men att typen av lojalitet i stor grad beror på vilket segment kunden 

tillhör. Företaget har många kunder som varit lojala länge och Purser beskriver att 

många av dessa kunder med känslomässig lojalitet är kunder som någon gång vunnit 

en större vinst när de spelat på Expekt.com och därför föredrar företaget för att det 

bringar tur.  

“Customers that have been playing with us for a long time and maybe had a big win 

at some point are often superstitious; they get emotional attached to our brand 

because they believe that Expekt brings them luck.” (L. Purser, personlig 

kommunikation, 2010-04-01) 

Den större delen av företagets kunder beskriver dock Purser som beteendemässigt 

lojala och berättar att kunder med en mer professionell inställning till sitt spelande 

endast ser till vilket pris eller värde de får ut av företaget. Han konstaterar också att de 

lägre segmenten som omsätter mindre är mer känslomässigt lojala. 

4.2.4 CRM-aktiviteter 
 

Enligt Purser håller Expekt.com på att bygga upp ett mer omfattande VIP-program för 

sina kunder och detta program kommer att vara en viktig lojalitetsskapande aktivitet. 

VIP-programmet kommer att underlätta och effektivisera arbetet med att knyta viktiga 

kunder till företaget och förbättra företagets arbete med kundlojalitet. Vidare berättar 

Purser att företaget använder sig av e-postmarknadsföring, ett call center och ett 

lojalitetsprogram i lojalitetsskapande syfte. Expekt.com utvärderar sitt 

lojalitetsskapande CRM-arbete genom att jämföra genomförda aktiviteter med 

intäkter som kan kopplas tillbaka till aktiviteterna. Purser berättar att företaget t.ex. 
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har möjlighet att se hur många som tar del av ett erbjudande, hur mycket kunderna 

som tar del av erbjudandet omsätter och att lojaliteten sedan mäts genom att se till 

förändringen i intäkter från kunden. Den data som företaget samlar in om kunder 

kommer främst från registreringssidan på Expekt.com. Förutom denna data har 

företaget även möjlighet att hämta kunddata genom sitt back office som registrerar 

kundens interaktion med företagets produkter och webbplats. Purser berättar att denna 

data sedan används i företagets lojalitetsskapande CRM-arbete genom att den ligger 

till grund för de segmenteringar som görs. 

4.2.5 E-postmarknadsföring 
 

Purser berättar att företaget använder sig av E-postmarknadsföring och att företaget 

främst använder sig av denna aktivitet för att utveckla befintliga kundrelationer. 

Anledningen till denna prioritering är enligt Purser att företaget har befintliga kunders 

e-postadresser och att dessa listor är tillförlitliga. Vidare berättar Purser att företaget 

inte köper e-postlistor för att skicka ut erbjudanden till icke-registrerade kunder för att 

det är svårt att lita på att informationen i sådana listor verkligen stämmer. Purser 

menar att företagets främsta användningsområde för e-postmarknadsföring är 

försäljning och att företaget alltid har med ett erbjudande i sina e-postutskick. 

Anledningen till att företaget alltid ger kunden ett erbjudande i sina e-postutskick är 

enligt Purser att det leder till en bättre klickprocent i e-postmeddelandet. 

“Selling is the main reason for our e-mail marketing and we make sure to always 

include an offer in everything we send to our customers.” (L. Purser, personlig 

kommunikation, 2010-04-01) 

Enligt Purser bygger företagets arbete med lojalitetsskapande e-postmarknadsföring 

på segmentering och han berättar vidare att det är viktigt att lyckas bra med dessa 

segmenteringar när företaget erbjuder flertalet produkter. Det gäller enligt Purser att 

identifiera vilken av företagets produkter som är kundens huvudprodukt för att sedan 

kunna ge kunden passande erbjudanden. Denna segmentering utgår ifrån hur många 

procent av kundens köp den fördelar på företagets olika produkter och om 60 procent 

av bruttointäkterna från kunden kommer ifrån en av produkterna anses denna produkt 

vara kundens huvudprodukt. Purser berättar att denna segmentering är viktig för att 

företaget vill undvika att skicka för många e-postmeddelanden till samma kund. Det 
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viktigaste för att skapa kundlojalitet med e-postmarknadsföring är enligt Purser 

erbjudandet, och detta fokuseras därför främst i företagets e-postutskick. Anledningen 

till att erbjudandet får så stor fokus är enligt Purser den hårda konkurrensen i online-

spelbranschen och att det därför blir avgörande om kunden sätter in mer pengar på sitt 

spelkonto eller inte. I och med att kunden kan få många erbjudanden per dag från 

olika spelbolag gäller det att kunden sätter in pengar för att lojaliteten inte ska brytas. 

Purser berättar också att mängden e-postmeddelanden som skickas i branschen gör att 

arbetet med ämnesraden i e-postmeddelandet blir mycket viktigt eftersom kunden 

endast öppnar e-postmeddelanden som för kunden ser intressant ut vid en första 

anblick.  

Purser berättar att de låga bytesbarriärerna i branschen gör att företaget fokuserar 

mycket på erbjudandet i sin lojalitetsskapande e-postmarknadsföring. Mängden brus 

gör att det blir viktigt att vara tydlig med erbjudandet för att kunden annars lätt byter 

leverantör. Purser menar också att kunder i online-spelbranschen är intresserade av 

erbjudandet och att det därför är viktigt att företaget alltid är tydligt i sitt erbjudande. 

Utvärderingen av hur väl företagets e-postmarknadsföring i lojalitetsskapande syfte 

fungerar görs enligt Purser genom att företaget ser till hur många e-postmeddelanden 

som skickats ut i ett visst syfte. Sedan undersöks hur många av dessa meddelanden 

som öppnats, hur många kunder som klickat sig vidare till Expekt.com, hur många 

som tagit del av erbjudandet för att sedan mäta förändringen i intäkter för kunden. 

4.2.6 Call center 
 

Enligt Purser använder sig Expekt.com av ett call center som företaget hyr in vid 

behov. Främsta anledningen till användandet av ett call center för företaget är att 

utveckla befintliga kundrelationer och hittills har detta inneburit att gamla kunder i 

Sverige och Norge kontaktats och företaget har vid denna kontakt givit kunderna 

erbjudanden för att reaktivera dem.    

Anledningen till att företaget främst använder sig av ett call center för att utveckla 

befintliga kundrelationer menar Purser är att kunder som inte haft någon tidigare 

kontakt med företaget är negativa till att bli uppringda och han berättar vidare att 

telemarketing har ett dåligt rykte, även inom online-spelbranschen. Dessutom tror 

Purser att användandet av call centers kommer att få mindre och mindre betydelse för 



 32 
 

branscher verkande online i framtiden, detta eftersom att e-postmarknadsföring blir 

mer och mer viktigt och att det dessutom är billigare än att använda ett call center. 

Purser berättar att Expekt.com använder sig av sitt call center i lojalitetsskapande 

syfte genom reaktivering och att fokus då ligger på att vinna tillbaka gamla kunder. 

Detta har hittills gjorts genom att produktspecialister har suttit med listor på förlorade 

kunder som tidigare varit värdefulla för företaget. En del av dessa viktiga kunder har 

även ringts upp av företagets landsansvariga vilket Purser tror kan få kunden att känna 

sig uppskattad och viktig och han berättar att det inom online-spelbranschen är viktigt 

att få kunder att känna sig som VIP-spelare. 

Bytesbarriärerna påverkar enligt Purser företagets arbete med call center i 

lojalitetsskapande syfte eftersom företaget kan misstänka att förlorade kunder inte 

bara plötsligt slutar spela. De låga bytesbarriärerna i branschen betyder också att 

förlorade kunder är lättare att vinna tillbaka och detta görs med ett säljande budskap 

som företaget vet värdesätts av kunden. Vidare berättar Purser om företagets 

supportavdelning som för tillfället inte fungerar som ett call center. Han ser ett 

problem i att supportpersonal inte är utbildade för att sälja men att det är önskvärt att 

företagets supportavdelning fungerar mer som ett call center och att utbildning därför 

behövs. Purser menar att om kunden själv har möjlighet att ringa till företaget blir han 

eller hon mer mottaglig för erbjudanden eftersom att kunden känner att han eller hon 

har kontroll över samtalet.   

Utvärdering av företagets användande av call center i lojalitetsskapande syfte görs 

enligt Purser genom att företaget ser till hur många samtal som gjorts, hur många 

samtal som nått en kund, hur många kunder som handlat till följd av samtalet och till 

slut vilken påverkan på intäkterna ifrån kunden som samtalet fick.  

4.2.7 Lojalitetsprogram 
 

Purser berättar att Expekt.com för tillfället använder sig av två lojalitetsprogram, ett 

för pokerprodukten och ett för kasinoprodukten. Båda lojalitetsprogrammen används 

främst för att utveckla befintliga kundrelationer men Purser berättar att 

lojalitetsprogrammet som finns för pokerprodukten till stor del också fungerar som en 

aktivitet för att skapa nya kundrelationer. Detta eftersom denna typ av 

lojalitetsprogram är en standard för pokerprodukter och att det därför även är viktigt 
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att kommunicera ut detta lojalitetsprogram till framtida kunder. Prioriteringen ser 

enligt Purser ut på detta sätt eftersom alla resurser för tillfället går åt för att underhålla 

befintliga kundrelationer.  

Purser berättar att lojalitetsprogrammet för poker fungerar i lojalitetsskapande syfte 

genom att kunder erhåller så kallade ”Frequent Player Points” eller ”FPPs” när de 

spelar poker. Dessa poäng kan kunden sedan växla in mot pengar eller produkter i 

företagets lojalitetsbutik. Programmet uppmuntrar till lojalitet genom att värdet på 

poängen som kunden samlar in ständigt ökar när de samlar in fler. Lojalitetspro-

grammet för kasinoprodukten fungerar genom att företaget erbjuder bra kunder värde 

i form av bonusar. Företaget kontaktar dessa kunder via e-post eller telefon. Purser 

berättar vidare att arbetet med företagets lojalitetsprogram hittills varit mestadels 

reaktivt arbete, detta för att all data som krävs för arbetet med lojalitetsprogrammen 

innebär manuellt arbete. Purser berättar också att det finns ett dilemma i arbetet med 

ett lojalitetsprogram för kunder som spelar på sport, detta eftersom att kunder som 

spelar mycket och för större summor ofta inte är lönsamma för företaget. Dilemmat 

med lönsamma spelare gör att företaget inte arbetar med något lojalitetsprogram för 

denna produkt, men Purser berättar samtidigt att Expekt.com i framtiden kommer att 

utveckla ett lojalitetsprogram för lönsamma kunder som spelar på sport.  

Bytesbarriärerna i branschen påverkar enligt Purser det lojalitetsskapande arbetet med 

företagets lojalitetsprogram. Detta eftersom att en mindre del av företagets kundbas 

står för en stor del av intäkterna och dessa kunder blir på så vis mycket viktiga. Purser 

berättar att det är mycket viktigt att dessa kunder inte försvinner till andra online-

spelbolag och att företaget därför ständigt ser till att lojalitetsprogrammen erbjuder 

dessa spelare bättre värde än konkurrenternas lojalitetsprogram. Purser menar att 

arbetet med benchmarking därför blir en central del i arbetet med 

lojalitetsprogrammen och han berättar vidare att kunder på den här nivån endast ser 

till vilket värde de får för sina pengar.  

Purser berättar att företaget utvärderar hur väl företagets lojalitetsprogram fungerar i 

lojalitetsskapande syfte genom att Expekt.com ser till hur mycket extra kunden 

omsätter för att kunna ta del av olika typer av bonusar och produkter i 

lojalitetsbutiken. Vidare menar dock Purser att det alltid är problematiskt att utvärdera 

hur lojalitetsprogrammen påverkar kundlojaliteten då det är svårt att förutse när 
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kunden kommer att använda de ihopsamlade poängen och därmed kanske inte börjar 

samla ihop nya poäng.  
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4.3 Youwin.com 
 

Youwin.com är ett online-spelbolag med huvudkontor på Malta. Företaget vänder sig 

främst till marknader i europa och erbjuder via sin webbplats Youwin.com 

produkterna sportbetting, poker och kasino. Uppgiftslämnare från Youwin.com är 

Nicolas Lund, CRM-ansvarig på företaget. Intervjun genomfördes av Robert Wigren 

och Simon Nilsson den 7 april 2010 på Ubistro cafe i St:Julians, Malta. Då 

uppgiftslämnaren inte talar svenska genomfördes intervjun på engelska och översattes 

senare till svenska. Intervjun genomfördes på cirka 70 minuter.  

4.3.1 Bytesbarriärer i online-spelbranschen 
 

Lund beskriver konkurrensen inom online-spelbranschen som hård och menar att den 

ständigt hårdnar. Han berättar att det är ett resultat av att marknaden mognar och att 

fler och fler aktörer ger sig in på marknaden. Lund menar att bytesbarriärerna i 

online-spelbranschen är låga och berättar vidare att han tror det beror på målgruppen 

som företaget vänder sig till. Yngre kunder i 20-30 års åldern är vana 

Internetanvändare och vana informationssökare och för denna målgrupp är det därför 

naturligt att söka information och utnyttja de bästa erbjudandena. Han menar att 

kunder i 40-50 års åldern inte utforskar Internet och söker information i samma 

utsträckning vilket resulterar i att dessa kunder oftare stannar hos en leverantör för att 

kunden vet hur tjänsten fungerar. Lund menar att en bransch antingen lever med 

relativt låga eller relativt höga bytesbarriärer men att det är svårt att jämföra branscher 

emellan på grund av att hur lätt eller svårt kunden har att byta leverantör beror på 

olika faktorer. Faktorer som bidrar till de låga bytesbarriärerna i online-spelbranschen 

menar Lund är den allt hårdare konkurrensen som innebär otaliga valmöjligheter för 

kunden samt att produkterna och erbjudandena ständigt finns tillgängliga. 

4.3.2 Kundrelationen 
 

Enligt Lund prioriterar Youwin.com främst  kundens ”share of wallet” samt 

kundlivscykel. Denna prioritering beror enligt Lund på att företaget finns för att tjäna 

pengar och att allt i slutändan måste mätas i intäkter. Vilka konsekvenser detta har på 

kundrelationen har Lund svårt att svara på men han menar att kunder generellt sett är 

medvetna om att målet för de flesta företag är att tjäna pengar och att denna 

medvetenhet gör att det för företagets sida blir viktigt att skapa värden för kunden. 
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Fördelar med att hantera kundrelationen online är enligt Lund möjligheten att nå ut 

brett till stora målgrupper samt att det är mer kostnadseffektivt än att sköta 

kundrelationen offline. Lund menar också att möjligheten till kreativitet är större 

online. Nackdelen med att hantera kundrelationen online menar Lund är att 

möjligheten till en nära personlig relation med kunden försämras och att det därför är 

svårare för kunden att skapa starka band till företaget.  

4.3.3 Kundlojalitet 

 

Lund beskriver begreppet kundlojalitet som relationen till företagets trogna kunder 

samt arbetet med att knyta värdefulla kunder närmare till företaget. Han berättar att 

det är allmänt känt att det kostar mer att knyta till sig nya kunder än att behålla 

befintliga kunder. Kundlojaliteten i online-spelbranschen beskriver Lund som låg men 

han menar att det även beror på segmentet. Den stora målgruppen vana 

informationssökare med hög Internetvana beskrivs som mindre lojala än det äldre 

kundsegmentet. Han menar att det alltid kommer att finnas människor som försöker 

utnyttja företags erbjudanden så mycket som möjligt men att många kunder ändå är 

trogna sin leverantör eftersom leverantören lyckas tillfredsställa kundens behov och 

att det därför inte finns några direkta anledningar för dessa kunder att byta leverantör. 

Youwin.coms kunder beskrivs som främst beteendemässigt lojala och enligt Lund är 

det bara en handfull aktörer på marknaden som egentligen lyckas bygga upp en 

känslomässig relation med kunderna, mycket på grund av dessa aktörers starka 

varumärke. Lund återkommer sedan till att han tycker sig se en skillnad mellan 

åldersmässigt yngre och äldre kunders lojalitet. Yngre kunder beskrivs som mer 

beteendemässigt lojala medan äldre kunder beskrivs som mer känslomässigt lojala 

vilket Lund tror beror på att den äldre gruppen av kunder oftare spelar för att fly 

verkligheten samt för att slappna av.  

4.3.4 CRM-aktiviteter 

 

De viktigaste lojalitetsskapande CRM-aktiviteterna för Youwin.com är enligt Lund e-

postmarknadsföring i form av nyhetsbrev, arbetet med proaktiv support samt 

företagets lojalitetsprogram som under intervjutillfället inte ännu var helt färdigställt. 

Företaget arbetar även med ett call center men han är osäker på hur arbetet med denna 

aktivitet kommer att se ut i framtiden då Youwin.com står inför valet att antingen 
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satsa på att utveckla sitt befintliga call center eller att köpa tjänsten av ett annat 

företag. Youwin.coms lojalitetsskapande CRM-aktiviteter utvärderas genom både 

kvalitativa och kvantitativa mått och på både lång och kort sikt. Lund berättar att den 

kvantitativa utvärderingen består av rapportering på hur en viss aktivitet presterar i 

ekonomiska mått och att den kvalitativa utvärderingen innebär att företaget hämtar in 

åsikter från kunder. Data om kunder samlas främst in genom företagets back office 

men mycket data om specifika segment och marknader köps även in. Lund berättar 

vidare att data om kunders aktivitet samlas in genom att det är möjligt att se hur 

kunden använder sig av Youwin.coms webbplats och produkter. Nästan all data som 

samlas in används senare för att kunna utforma personliga erbjudanden till utvalda 

kundsegment. Lund menar att arbetet med CRM är något som online-spelbranschen 

ligger i framkant med och att denna kunskap är en bidragande orsak till varför det för 

tillfället sker många uppköp i branschen, företagen köper nödvändig kunskap för att 

kunna fortsätta konkurrera.  

4.3.5 E-postmarknadsföring 

 

Youwin.com använder sig av e-postmarknadsföring och Lund berättar att detta görs 

för att stärka befintliga kundrelationer men även för att bygga nya relationer med 

potentiella kunder. Kontakten med potentiella kunder är möjlig genom att företaget på 

olika sätt samlar in e-postadresser. Lund vill inte säga att företaget prioriterar nya 

eller befintliga relationer men han menar att mer arbete läggs ner på kontakten med 

befintliga kunder eftersom det i längden blir kostsamt att kontakta potentiella kunder i 

stor utsträckning. Lund berättar vidare att den främsta anledningen till användandet av 

e-postmarknadsföring är i syfte att sälja och Youwin.com prioriterar ”share of wallet”. 

 

Youwin.coms arbete med e-postmarknadsföring i lojalitetsskapande syfte beskriver 

Lund som beteendemässigt inriktat och berättar vidare att det för företaget är viktigt 

att se till vilken del av kundlivscykeln som en kund befinner sig i och därefter anpassa 

erbjudandet. En ny kund vill företaget uppmana till sin första insättning och en kund i 

slutet av sin kundlivscykel vill företaget förlänga relationen med. Lund berättar också 

att det är möjligt att borra sig djupt ner i tillgänglig data för att på bästa sätt 

individualisera sin e-postmarknadsföring och att det görs genom att Youwin.com 
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utgår ifrån olika kundsegment som tas fram manuellt. Nyckeln ligger senare i att 

lyckas automatisera denna segmentering samt att automatisera utskicken.  

“We do all segmentations manually the first time. After that the key lies in automating 

the segmentation and the mailing.” (N. Lund, personlig kommunikation, 2010-04-07) 

Bytesbarriärerna inom online-spelbranschen menar Lund gör att företaget måste vara 

noga med att alltid vara tydlig i sitt budskap till kunden för att minimera risken för 

missförstånd samt att försäkra sig om att Youwin.com lyckas erbjuda kunden något 

som matchar dennes önskemål. Vidare berättar Lund att det tidigare varit möjligt att 

sälja trots brister i hur e-postmarknadsföringen var utformad men att den hårdare 

konkurrensen och allt mer utvecklade spamfilter gör att arbetet måste göras mycket 

noggrant. Enligt Lund får företaget bara en chans till ett bra e-postmeddelande till 

kunden och om det första inte motsvarar förväntningarna markeras det som spam. 

Utvärderingen i hur väl Youwin.coms e-postmarknadsföring fungerar i 

lojalitetsskapande syfte görs genom utvärdering av tillgänglig data om leveranser, hur 

många meddelande som öppnas, hur många som klickas i och hur många som leder 

till aktivitet. Lund berättar också att företaget samlar in åsikter om sin e-

postmarknadsföring från kunder och att all data senare används för att utvärdera vilka 

kundgrupper som det är värt att lägga ytterligare fokus på.  

4.3.6 Call center 

 

Lund berättar att Youwin.com främst använder sig av sitt call center för att utveckla 

befintliga kundrelationer och att denna prioritet beror på att det krävs mycket tillit 

från kunden för att denna typ av aktivitet ska fungera tillfredsställande. Denna tillit 

finns enligt Lund inte hos kunder som blir uppringda för första gången av ett okänt 

företag men däremot i stor utsträckning hos kunder som har kännedom om företaget. 

Företagets call center används främst för att sälja och mest fokus läggs på reaktivering 

av kunder som är i slutet av sin kundlivscykel för att förlänga kundlivscykeln för den 

specifika kunden.  

Lund berättar att företagets call center fungerar i lojalitetsskapande syfte genom att 

det är integrerat med företagets kundservice, vilket är till för att kunna se till vilka 

typer av kontakter som kunden tidigare haft med Youwin.com. Ett exempel som 

beskrivs är att den missnöjda kunden som kontaktat företaget och berättat om ett 
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problem kan bli uppringd för att se till så att denna kund nu har fått sitt problem löst. 

Detta görs främst för att kunden ska känna sig uppskattad och viktig. Bytesbarriärerna 

i branschen påverkar enligt Lund arbetet med företagets call center i 

lojalitetsskapande syfte genom att företaget måste ta hänsyn till om en kund vill bli 

uppringd eller inte. Lund menar att det fortfarande finns marknader där spelande inte 

är socialt accepterat och kunder kanske därför inte vill bli kontaktade. Skulle 

Youwin.com trots detta kontakta kunden via telefon skulle det kunna resultera i att 

företaget mister viktiga kunder till konkurrenter och det är därför viktigt att bygga upp 

en personlig relation med företagets viktigaste kunder. Lund menar att kunder av den 

här storleken vill bli behandlade som viktiga samt att de har låg tålighet mot felsteg 

ifrån företagets sida.  

“We have customers in markets where gambling still isn’t socially acceptable. It’s 

important, in cases like this, to handle the communication according to the 

customers’ demands, otherwise there’s a big risk of damaging the relationship and 

even lose the customer to a competitor.” (N. Lund, personlig kommunikation, 2010-

04-07) 

Utvärderingen av Youwin.coms call center i lojalitetsskapande syfte görs genom att 

företaget ser till tidigare utförda samtal för att senare utvärdera hur dessa samtal kan 

ha påverkat kundens köpbeteende. Företaget arbetar även med intern data som t.ex. 

hur många samtal som lyckades och hur många problem som löstes för kundens 

räkning för att utvärdera och förbättra det lojalitetsskapande arbetet med sitt call 

center.  

4.3.7 Lojalitetsprogram 

 

Lund berättar att Youwin.com för tillfället utvecklar sitt lojalitetsprogram och att 

målet med lojalitetsprogrammet är att det ska fungera för att utveckla och stärka 

befintliga kundrelationer. Vidare berättar Lund att lojalitetsprogrammet ska vara 

kopplat till alla delar av företaget som genererar intäkter och att det också kommer att 

finnas en ”värva en vän” funktion, något som enligt Lund är viktigt på grund av att en 

kund har högre trovärdighet jämfört med företagets egen trovärdighet.  
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”Our loyalty program will include a refer-a-friend function which gives higher 

credibility than any form of direct communication from our side.” (N. Lund, personlig 

kommunikation, 2010-04-07) 

Bytesbarriärernas påverkan på arbetet med Youwin.coms lojalitetsprogram kan inte 

Lund ge ett bra svar på men han menar att det vid utvecklandet av programmet är 

viktigt att se till att det faktiskt kommer att skapa ett mervärde för kunden, jämfört 

med konkurrenters lojalitetsprogram. Lund berättar att konkurrenternas 

lojalitetsprogram ofta liknar varandra och att kunderna i stort sett erbjuds samma 

fördelar i alla program. Detta beror på att det är svårt att utveckla programmen på ett 

annorlunda sätt utan att undvika att de missbrukas av kunder. Därför menar Lund att 

det är viktigt att skapa känslomässiga band mellan kunden och lojalitetsprogrammet, 

något som Youwin.com för tillfället arbetar för att hitta en lösning på. Den framtida 

utvärderingen av företagets lojalitetsprogram i lojalitetsskapande syfte kommer att 

genomföras genom att se till hur förändringen i livstidsvärdet för kunder som deltar i 

programmet jämfört med kunder som inte gör det.  
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5 ANALYS 

I detta kapitel analyseras insamlad empirisk data med hjälp av utvalda teorier. 

5.1 Kundrelationen 

 
Storbacka (2000) anser att kundrelationen utgörs av tre resurser, andel av kundens 

plånbok, hjärta och tankar. Pokerloco.com prioriterar andel av kundens hjärta i form 

av känslor och andel av kunden plånbok. Att prioriteringen ser ut på det sättet beror 

enligt Bäckman (Personlig kommunikation, 29 mars, 2010) på företagets storlek och 

kundbas och menar vidare att företagets i förhållande lilla storlek gör att de kan ha en 

personlig kontakt med cirka 10 % av kundbasen. Prioriteringen av den ekonomiska 

aspekten ser han som en självklarhet för företagets överlevnad. Konsekvenserna av 

dessa prioriteringar blir att kundlivscykeln förlängs på grund av en nära kontakt. 

Storbacka (2000) menar att positiva känslor gör att kunden känner tilltro till företaget 

vilket leder till lojalitet och engagemang. Enligt Purser (Personlig kommunikation, 1 

april, 2010) är Expekt.coms prioritering av kundrelationen främst kundens plånbok, 

delvis på grund av att företagets mål är att tjäna pengar men också för att kunderna 

enbart är intresserade av ekonomiska värden. Konsekvenserna blir att en liten del av 

kundbasen står för en stor del av intäkterna.  

Youwin.coms prioritering är liksom Expekt.com och Pokerloco.com främst 

ekonomisk då företagets mål är att tjäna pengar. Men Lund (Personlig 

kommunikation, 7 april, 2010) förklarar att prioriteringen beror på var i 

kundlivscykeln som kunden befinner sig. Storbacka (2000) beskriver att andel av 

kundens plånbok påverkar kundrelationens värde i form av att desto mer ekonomiska 

fördelar de inblandade har att vinna desto mer värde skapar det åt relationen.  

5.2 Kundlojalitet 

 
Sörqvist (2000) delar in kundlojalitet i tre olika delar, känslomässig, 

kunskapsrelaterad och beteenderelaterad. Bäckman (Personlig kommunikation, 29 

mars, 2010) berättar att för Pokerloco.com är en lojal kund en kund som är aktiv 

minst var tredje månad och att frekvensen är den viktigaste faktorn. Enligt Purser 

(Personlig kommunikation, 1 april, 2010) är kundlojalitet för Expekt.com grundat på 

det ekonomiska värdet som en kund ger företaget och om kunden genererar mer 
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intäkter än snittkunden anses kunden vara lojal. Tidsperspektivet är också en faktor 

där en lojal kund beräknas stanna i företaget i mer än ett år. Lund (Personlig 

kommunikation, 7 april, 2010) beskriver att Youwin.coms lojala kunder är de som 

levererar värdefullt ekonomiskt värde till företaget. Sörqvist (2000) menar att 

beteendemässig lojalitet är den starkaste formen av lojalitet där kunden handlar på 

rutin och vanor utan att alltid tänka efter. 

Blomqvist et al., (2004) delar in kundlojalitet i beteendemässig lojalitet och 

känslomässig lojalitet och menar att det är intressant att mäta och styra både kundens 

beteende och attityder. De tre företagen som undersökts fokuserar främst 

beteendemässig kundlojalitet. 

Bäckman (Personlig kommunikation, 29 mars, 2010) anser att Pocerloco.coms kunder 

till största delen är beteendemässigt lojala på grund av att den typen av produkter som 

företaget erbjuder inte inbjuder till någon direkt känslomässig lojalitet. Istället betonar 

han att produkten måste fungera tillfredställande tillsammans med fördelaktiga 

erbjudanden för att få kunderna lojala, men när detta är uppfyllt så kan känslomässiga 

band tillslut avgöra vilket företag en kund väljer.  

För Expekt.com är kunderna enligt Purser (Personlig kommunikation, 1 april, 2010) 

både känslomässigt och beteendemässigt lojala och segmentet som kunden tillhör kan 

avgöra på vilket sätt en kund är lojal. Kunder som använder företagets produkter för 

att spela för nöjes skull är i regel mer känslomässigt lojala, medan de mer rutinerade 

spelarna som lever på företagets produkter enbart är beteendemässigt lojala.  

Lund (Personlig kommunikation, 7 april, 2010) beskriver Youwin.coms kunder som 

främst beteendemässigt lojala och hävdar att det är ytterst få företag i branschen som 

lyckas få känslomässigt lojala kunder. Vidare delar Lund in Youwin.coms kunder i 

åldersmässigt yngre och äldre kunder, där de yngre oftast är mer beteendemässigt 

lojala och de äldre mer känslomässigt lojala.  

Griffin (1995) anser att de två faktorer som bestämmer en kunds lojalitet mot 

företaget är kundens tillgivenhet och återköpsfrekvens och menar vidare att det bildar 

fyra olika lojaliteter varav den högsta premiumlojalitet bidrar till att dessa kunder 

sprider en positiv bild av företaget. Av de undersökningar vi gjort så framstår det som 
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att företagens kunder främst är beteendemässigt lojala men att för den äldre 

målgruppen samt för vidskepliga kunder spelar även den känslomässiga aspekten in.  

Chaffey et al. (2006) är av uppfattningen att företag måste upprätta strategier för att 

uppfylla både känslomässigt och beteendemässig lojalitet med tanke på att en kund 

som inte gör köp inte är speciellt värdefull för företaget, men att de som endast är 

beteendemässigt lojala riskerar att gå över till konkurrenterna om de får ett bättre 

erbjudande. Detta är ett faktum som de undersökta företagen verkar vara väl 

medvetna om, men att de lägger mest fokus på den beteendemässiga delen.  

5.3 CRM- Customer relationship management 

 
Chaffey et al. (2006) förklarar CRM-livscykeln som ett antal aktiviteter som menar 

till att på ett genomtänkt sätt hålla kvar gamla kunder i företaget, hitta nya och 

utvärdera värdet av dessa. Pepper & Rogers (1997) nämner ett antal steg för att 

åstadkomma dessa, vilka omfattar identifiering, individualisering, interaktion, 

integrering och integritet. De aktiviteter som vi valt att undersöka är e-

postmarknadsföring, call centers och lojalitetsprogram. De undersökta företagen har 

jobbat i olika utsträckning med de olika aktiviteterna men alla har någon relation till 

de undersökta aktiviteterna.  

5.4 CRM aktiviteter 

 
Enligt Kotler (2005) består CRM av att samla in information om sina kunder för att 

kunna mäta och utvärdera värdet av enskilda kunder, men även för att kunna utforma 

individualiserade erbjudanden. Enligt Bäckman (Personlig kommunikation, 29 mars, 

2010) så använder sig Pocerloco.com av data från hemsidan och pokerklienten i form 

av registreringar och spelmönster för att samla in information från kunderna, data som 

sedan används i syfte att kunna ge kunderna individualiserande erbjudanden. Purser 

(Personlig kommunikation, 1 april, 2010) berättar att Expekt.com använder sig av 

registreringar på hemsidan för att samla in data från kunderna men även från 

företagets back office där interaktion med företagets produkter kan spåras och 

analyseras. Utifrån analyseringen så segmenteras sedan kunderna och datan kan 

användas för lojalitetsskapande CRM-aktiviter. Lund (Personlig kommunikation, 7 

april, 2010) berättar att Youwin.com samlar in data genom företagets back office där 

kunders aktivitet och interaktion med produkter och företaget kan analyseras. 
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Youwin.com köper även in data om specifika segment och marknader för att kunna 

individualisera sina erbjudanden. 

5.5 E-postmarknadsföring 

 
Newell (2000), Frankel (2007) och Merisavo & Raulas (2004) beskriver alla e-

postmarknadsföring som ett kostnadseffektivt CRM-verktyg. Detta stämmer bra 

överens med de tre undersökta företagen som menar att det är en av de stora 

fördelarna med e-postmarknadsföring. Både Bäckman (Personlig kommunikation, 29 

mars, 2010) på Pocerloco.com och Purser (Personlig kommunikation, 1 april, 2010) 

på Expekt.com säger sig använda e-postmarknadsföring nästan uteslutande för att 

utveckla redan befintliga kunder medan Lund (Personlig kommunikation, 7 april, 

2010) på Youwin.com menar att företagets syfte sin e-postmarknadsföring är både att 

utveckla befintliga kundrelationer och skapa nya kundrelationer. Frankel (2007) 

hävdar att e-postmarknadsföring är mer effektivt i fråga om att behålla gamla kunder 

än att söka nya då det oftast uppfattas som skräppost om det kommer från en okänd 

avsändare. 

Frankel (2004) är av uppfattningen att företag måste skilja på om de vill sälja något, 

påminna om företagets existens eller bygga långsiktig kunskap om företaget i sina 

aktiviteter. De tre undersökta företagen är alla av åsikten att de först och främst vill 

sälja med hjälp av sina e-postutskick, vilket stämmer överens med deras syfte att 

prioritera arbetet som skapar beteendemässigt lojala kunder. Bäckman (Personlig 

kommunikation, 29 mars, 2010) lägger även till att en positiv effekt av e-

postmarknadsföring är att det påminner om företagets existens och att kunderna måste 

se att det händer saker med företaget samt att e-postmarknadsföring får kunderna att 

känna sig sedda. Att kunderna känner sig sedda är något som Newell (2000) tar upp 

som en viktig faktor för e-postmarknadsföring.  

Att företag använder e-post för att skicka erbjudanden som skall skapa lojalitet är 

något som enligt Newell (2000) är vanligt. De undersökta företagen skickar alla e-

posterbjudanden som skall bidra till beteendemässig lojalitet och de utvärderar även 

dessa för att se så att de fungerar. Purser (Personlig kommunikation, 1 april, 2010) på 

Expekt.com och Lund (Personlig kommunikation, 7 april, 2010) på Youwin.com 

menar att arbetet med lojalitetsskapande e-postmarknadsföring påverkas av de låga 

bytesbarriärerna genom att det blir viktigare för företagen att vara tydliga i sitt 
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erbjudande till kunden. Bäckman (Personlig kommunikation, 29 mars, 2010) berättar 

att Pokerloco.com på grund av bytesbarriärerna arbetar med en ny strategi som ska 

skapa mer värde för kunden. 

Merisavo & Raulas (2004) tar upp fördelen med att skicka segmenterade e-

postutskick som en positiv självklarhet, något som alla de undersökta företagen 

använder sig av i stor utsträckning.  

5.6 Call center 

 
Enligt Newell (2000) är call centers den näst viktigaste CRM aktiviteten efter e-

postmarknadsföring. Enligt Bäckman (Personlig kommunikation, 29 mars, 2010) har 

Pokerloco.com tidigare testat att använda ett call center i sin marknadsföring, ett 

verktyg som han tror kan bidra till positiva effekter om det används rätt. I 

Pokerloco.coms fall fanns dock ej tillräcklig kompetens för att använda aktiviteten på 

ett sätt som gav de resultat de hoppats på och därför är call center för tillfället inte en 

aktivitet som företaget använder sig av. Det är dock en aktivitet som företaget i 

framtiden vill kunna använda. 

Purser (Personlig kommunikation, 1 april, 2010) berättar att Expekt.com använder sig 

av ett call center vid behov och att det oftast innebär reaktivering av gamla kunder 

vilket kan göras både av befintlig- och inhyrd personal. Anledningen till att företaget 

inte använder sig av aktiviteten för att skaffa nya kunder är att telemarketing har ett 

dåligt rykte och att en kund som inte är bekant med företaget skulle reagera negativt 

på att bli uppringd. Beskrivningen stämmer överens med Werths (1998) uppfattning 

om call centers där ömsesidig tillit och respekt är en nyckelfaktor i call center-

marknadsföring. Bäckman (Personlig kommunikation, 29 mars, 2010) på 

Pokerloco.com och Purser (Personlig kommunikation, 1 april, 2010) på Expekt.com 

berättar att företagen inte använder sig av ett call center för supportärenden eftersom 

att personalen för tillfället inte är utbildade för att kunna hantera aktiviteten. Purser 

(Personlig kommunikation, 1 april, 2010) menar dock att det hade varit ett bra sätt att 

kommunicera erbjudanden till kunderna då de är mer positivt inställda om de själva 

ringer företaget. Newell (2000) menar att korsförsäljning nu har blivit ett vanligt 

inslag för ett call center på grund av att kunderna oftast tar kontakten med företaget 

och kunderna då blir mer mottagliga för försäljning då kunderna kan känna att de har 

övertaget. 
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Även Lund (Personlig kommunikation, 7 april, 2010) betonar att tillit och respekt 

måste finnas för att ett call center skall fungera på ett tillfredställande sätt. 

Youwin.com arbetar huvudsakligen med sitt call center för att behålla gamla kunder 

och han är av samma mening som Purser (Personlig kommunikation, 1 april, 2010) på 

Expekt.com om att en kund som inte har någon relation till företaget oftast inte 

uppskattar att bli uppringd. Vidare menar Lund (Personlig kommunikation, 7 april, 

2010) att Youwin.com använder sig av sitt call center för att bygga relationer och ge 

kundservice, något som enligt Newell (2000) är ett bra sätt för att samla in 

information om kunder och som kan bidra till att stärka relationen med kunderna. 

Purser (Personlig kommunikation, 1 april, 2010) på Expekt.com och Bäckman 

(Personlig kommunikation, 29 mars, 2010) på Pokerloco.com menar att arbetet med 

ett call center i lojalitetsskapande syfte blir viktigt på grund av de låga 

bytesbarriärerna, detta för att det ger företaget möjlighet att ringa upp och reaktivera 

förlorade kunder. Lund (Personlig kommunikation, 7 april, 2010) på Youwin.com 

menar att bytesbarriärerna påverkar arbetet med call centret genom att företaget måste 

vara varsamt när de kontaktar en kund per telefon.  

5.7 Lojalitetsprogram 

 
När en relation till en kund skapas måste företaget enligt Newell (2000) tänka på 

vilket ultimat värde kundrelationen kan medföra, då det ofta är dyrt att enbart på kort 

sikt värva en kund. Söderlund (2001) betonar att lojalitetsprogram som bygger på 

frekvens börjar bli ett vanligt inslag i företags CRM-arbete. Bäckman (Personlig 

kommunikation, 29 mars, 2010) berättar att Pocerloco.com använder sig av ett 

lojalitetsprogram som vänder sig mot sina befintliga kunder och bygger på 

bonuspoäng som kunderna erhåller utefter hur mycket de spelar, poängen kan sedan 

växlas in mot produkter i lojalitetsbutiken. Enligt Purser (Personlig kommunikation, 1 

april, 2010) på Expekt.com har företaget två olika lojalitetsprogram som båda främst 

syftar till att utveckla värdet av befintliga kundrelationer. Även Expekt.coms 

lojalitetsprogram bygger på bonuspoäng som är utbytbara mot en produkt eller pengar 

i lojalitetsbutiken. Lund (Personlig kommunikation, 7 april, 2010) berättar att de på 

Youwin.com för tillfället inte använder ett lojalitetsprogram men att företaget däremot 

är i färd med att utveckla ett. Enligt Kotler et al., (2005) så leder lojalitetsprogram 

som endast är uppbyggda på poäng som kan bytas ut mot en gåva inte till lojalitet mot 



 47 
 

företaget utan endast mot programmet i sig. Ett sådant program även är lätt att kopiera 

vilket gör att programmet mestadels blir till en kostnad med marginell lönsamhet.  

Purser (Personlig kommunikation, 1 april, 2010) på Expekt.com och Lund (Personlig 

kommunikation, 7 april, 2010) på Youwin.com menar att de låga bytesbarriärerna 

påverkar det lojalitetsskapande arbetet med företagets lojalitetsprogram genom att de 

ständigt måste se till hur konkurrenterna utformar sina program, detta för att vara 

säkra på att företaget erbjuder sina viktiga kunder det bästa värdet. Bäckman 

(Personlig kommunikation, 29 mars, 2010) på Pokerloco.com menar att 

bytesbarriärerna påverkar hur företaget skulle vilja arbeta med sitt lojalitetsprogram 

men att regler begränsar det kreativa arbetet.  
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6 SLUTSATSER & DISKUSSION 

I detta kapitel kommer slutsatserna av undersökningen presenteras och diskuteras 

och efter det ges förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Kundrelationen 

 
De undersökta företagen svarar alla att de ekonomiska värdena är de viktigaste, både 

för företaget men även för kunderna. Därför präglas arbetet med CRM av ekonomiska 

värden, och erbjudanden går i regel inte ut som inte innehåller ekonomiska 

erbjudanden. 

En viktig orsak till detta är aspekten av att kunna mäta sina CRM-satsningar, vilket 

kan vara svårt att göra med mjukare värden och dynamiken i branschen gör att online-

spelbolagen med företag som öppnas och stängs varje dag och där nya regler och 

förutsättningar ständigt kommer upp som både möjligheter och hot. Detta bidrar till 

att de ekonomiska aspekterna blir viktigare då det på ett enkelt sätt går att mäta.  

Att sköta relationen online är inget som de undersökta företagen ser som en större 

nackdel även om den personliga kontakten ansikte mot ansikte försvinner. Istället blir 

den effektivare och mer frekvent men även ständigt mätbar.  

6.2 Kundlojalitet 

 
Angående lojaliteten i branschen har företagen lite olika syn på hur pass lojal en kund 

är generellt, dock nämner alla uppgiftslämnare att en kund vanligtvis är kund hos 

flertalet olika leverantörer. Detta är dock ett faktum som inte är speciellt viktigt för 

företagen så länge de är ett av företagen som kunderna spenderar pengar i, att vara 

helt exklusiv är inget som något av företagen lägger någon större vikt vid. Det är helt 

enkelt för stor konkurrens och bytesbarriärerna är för låga för att göra en sådan 

satsning. En lojal kund i ett spelbolag är en kund som konsumerar frekvent och över 

tid men även aspekter som segment och Internetvana kan spela in. 
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6.3 CRM aktiviteter 

 
E-postmarknadsföring, call centers och lojalitetsprogram är viktiga delar i dessa 

företags lojalitetsskapande CRM-arbete. De viktigaste träffpunkterna mellan företag 

och kund är interaktion med webbplatsen och produkterna och genom dessa 

träffpunkter samlas information om kunderna in. Denna information ligger till grund 

för att segmenteringar kan genomföras och individualiserande erbjudanden kan 

skickas ut. Då beteendemässig lojalitet prioriteras så är det viktigt att kunna spåra 

kunders mönster för att kunna skicka erbjudanden som bygger beteendemässig 

lojalitet för de specifika segmenten. Bytesbarriärerna och lojaliteten är låg vilket gör 

att de företag som lyckas skicka erbjudanden som bäst matchar kundens preferenser 

har en god chans att vinna kundens ”share of wallet” för det tillfället där de kan 

erbjuda de bästa värdet för en specifik kund. 

6.4 E-postmarknadsföring 

 
E-postmarknadsföring är en CRM-aktivitet som används till största delen för att utöka 

värden av redan befintliga kunder genom att skicka relevanta ekonomiska 

erbjudanden grundade på information från back office vilket ska leda till 

kundlojalitet. Låga bytesbarriärer och hård konkurrens gör att erbjudandet måste vara 

relevant för kunden och e-postmarknadsföringen fokuserar på just erbjudandet. Hur 

företagen utformar e-postmarknadsföringen blir viktigt eftersom kunder i branschen 

får flertalet liknande erbjudanden varje vecka och för företagets del gäller det att 

tränga igenom bruset. 

6.5 Call centers 

 
Call centers används mestadels för reaktivering av kunder och inte lika mycket för 

korsförsäljning eller telemarketing. Aktiviteten används i olika utsträckning av 

företagen även om det är något de undersökta företagen vill börja använda mer i fråga 

om korsförsäljning. Svårigheterna med call centers för företagen är utbildning av 

personalen, resurser och sämre effektivitet. De låga bytesbarriärerna gör att företagen 

inte ser en inaktiv kund som en förlorad kund utan i stället ser till att erbjuda kunden 

tydliga och attraktiva värden genom att komma tillbaka till företaget och enkelheten 

att byta företag gör att det inte behöver vara svårt att få en kund reaktiverad. Av dessa 
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skäl är reaktivering en viktig faktor för företagen, och call centers är en aktivitet som 

bidrar till att uppfylla reaktiveringen. 

6.6 Lojalitetsprogram 

 
Lojalitetsprogrammen i branscher med låga bytesbarriärer är inte till för att skapa 

känslomässig lojalitet utan är istället en förutsättning för att kunna konkurrera. I 

online-spelbranschen är arbetet med lojalitetsprogram begränsat av de nätverk som 

företagen har sina produkter på. Lojalitetsprogrammen skiljer sig åt beroende på 

produkt i fråga om hur de är uppbyggda. Strukturen i programmen där bonuspoäng 

utbyts mot en produkt gör att kunderna endast blir lojala mot programmet och inte 

mot företaget, vilket i dessa företags fall inte verkar vara negativt enligt deras synsätt 

angående beteendemässig lojalitet som prioritet. Dessa lojalitetsprogram kommer 

alltså troligen aldrig leda till känslomässig lojalitet mot företagen, vilket heller inte är 

syftet med programmen. Det viktiga för företagen blir istället att hela tiden hålla sig 

uppdaterade angående konkurrenternas erbjudanden då de hela tiden måste se till att 

erbjuda kunden lika bra eller bättre värden. 

6.7 Hur påverkas lojalitetsskapande CRM-arbete av låga 

bytesbarriärer? 

 
Under arbetets gång har det visat sig att online-spelbranschen präglas av låga 

bytesbarriärer där kunderna lätt kan byta leverantör. Kunderna är vanligen kund hos 

flera olika bolag för samma produkter vilket visar på att lojalitet mot ett enda bolag är 

ovanligt. Konsekvenserna som följer är att relevanta ekonomiska erbjudanden står i 

fokus, och vägen dit går genom att kontinuerligt mäta alla effekter av CRM 

aktiviteterna och spåra alla mönster om produktanvändning och annan information 

som kan tas fram genom back office. Detta för att kunna individualisera varje 

erbjudande som skickas ut för att passa just deras kunders preferenser. Både Lund och 

Bäckman poängterar att det finns många lojala användare som inte byter bolag av 

lathetsskäl eller på grund av att segmentet inte har tid eller lust att söka alternativ och 

att det då endast är produkterna och företaget som måste tillgodose kundens 

fundamentala behov.  

Lojaliteten i branschen anses vara låg och uteslutande lojalitet mot enbart det egna 

bolaget är enligt företagen inte värt att satsa på när bytesbarriärerna är låga. Istället ser 
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företagen det som en framgång om kunden väljer att lägga en del av sin konsumtion i 

bolaget och fokuserar på att skapa kundlojalitet utifrån dessa förutsättningar.  

Sammanfattningsvis visar vår undersökning att låga bytesbarriärer påverkar arbetet 

med lojalitet genom att företagen fokuserar på tydligheten i sitt budskap till kunden 

samt att erbjudandet ställs i fokus. Låga bytesbarriärer påverkar också det 

lojalitetsskapande CRM-arbetet genom att företagen väljer att lägga fokus på 

reaktivering av kunder. Vidare visar vår undersökning att den typ av lojalitet som 

främst prioriteras i företag med dessa förutsättningar är beteendemässig lojalitet samt 

den ekonomiska delen av kundrelationen och att företagen på ett kostnadseffektivt sätt 

vill nå ut till kunden. Företagen kräver mätbarhet i ekonomiska mått för de 

lojalitetsskapande aktiviteter som vidtas och ser ständigt till hur konkurrenter skapar 

värde för sina kunder. Nedan presenteras vårt resultat med hjälp av en modell.  

 

 

6.8 Avslutande diskussion 

 
Problemställningen om hur låga bytesbarriärer påverkar lojalitetsskapande CRM-

arbete anser vi blir besvarad med denna uppsats. Vi anser även att uppsatsens syfte är 

uppfyllt då denna uppsats kan komma att vara till nytta för forskningen om 

bytesbarriärer men även av företag som är påverkande av låga bytesbarriärer. 

Någonting som vi diskuterat är om vi borde ha delat in bytesbarriärer i flera 

underkategorier, t.ex. ekonomiska, känslomässiga, beteendemässiga eller gjort en 

jämförelse mellan olika typer av bytesbarriärer.  
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Styrkan i vår uppsats ligger i kvalitén på intervjuerna där vi fått tag i nyckelpersoner 

på företagen som kunnat svara på våra frågor, vilket inte varit lätt då 

uppgiftslämnaren var tvungen att ha en bra överblick över alla CRM-aktiviteter som 

företaget arbetade med samtidigt som de skulle vara väl insatta i hur de olika 

aktiviteterna fungerade var för sig. 

Svagheter är avsaknaden av teorier angående bytesbarriärer som vi inte fått tag i eller 

som inte finns. Mer förkunskap om just bytesbarriärer hade förmodligen gjort givit 

uppsatsen en bättre uppdelning av begreppet, vilket antagligen skulle leda till en 

precisare överblick över hur olika typer av låga bytesbarriärer påverkar olika delar av 

lojalitetsskapande CRM-arbete.  

6.8 Förslag till fortsatt forskning 

 
Uppsatsen kommer fram till hur låga bytesbarriärer påverkar lojalitetsskapande CRM-

aktiviteter, som en utveckling av detta hade det varit intressant att se hur kunderna 

uppfattar dessa aktiviteter och vad de anser leder till lojalitet.  

En annan intressant vinkel hade vara att undersöka hur höga bytesbarriärer påverkar 

lojalitetsbyggande CRM-arbete. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide - Svenska 
 

Presentation 

Vilka vi är 

Namn och bakgrund 

Undersökningens ändamål 

Hur information som kommer fram i intervjun kommer att användas samt hur i vilken 

utsträckning materialet kommer bli tillgängligt. Om de undrar något. Vill de vara 

anonyma? 

Frågor 

Bytesbarriärer i online-spelbranschen 

Hur ser ni på konkurrenssituationen inom er bransch? Hur lätt eller svårt är det för 

kunden att byta online-spelleverantör?  

Skulle du säga att det är lättare eller svårare för en kund att byta leverantör i online-

spelbranschen jämfört med andra branscher verkande online? 

Vad tror du att det beror på? Vilka faktorer anser ni påverka att det är lätt eller svårt 

för kunder att byta leverantör?  

Kundrelationen 

Man kan beskriva ett företags relation till sina kunder på olika plan, t.ex. ett 

känslomässigt plan, ett kunskapsmässig plan och ett ekonomiskt plan (köpbeteendet). 

Vilken del av kundrelationen upplever du främst prioriteras i ditt företag? Att kunden 

har känslor för företaget, att kunden har kunskap om företaget eller att kunden köper 

av företaget?  

Varför tror du att prioriteringen ser ut på detta sätt?  

Vilka konsekvenser tror du att det får på kundrelationen? 
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Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du med att sköta kundrelationer online? 

 

Kundlojalitet 

Vad betyder begreppet kundlojalitet för dig? 

Hur skulle du beskriva kundlojaliteten inom online-spelbranschen?  

Anser du att era kunder är främst känslomässigt eller beteendemässigt lojala till ert 

företag? Vad anser du att det beror på? 

 

CRM- aktiviteter 

Vår undersökning handlar om lojalitetsskapande CRM-aktiviteter, dvs. aktiviteter 

som utförs av företag i syfte att bygga upp och stärka kundlojalitet. 

Vilka är de viktigaste lojalitetsskapande CRM-aktiviteterna för ert företag? varför? 

Vi har som du redan vet valt att fokusera vår studie på lojalitetsskapande CRM-arbete 

och hur detta arbete påverkas av att kunder lätt kan byta leverantör. Vi har valt att titta 

närmare på aktiviteterna E-postmarknadsföring, call centers och lojlitetsprogram. 

Arbetar ni för att skapa respektive stärka kundlojalitet med dessa aktiviteter?  

Hur utvärderar ni ert lojalitetsskapande CRM-arbete på kort respektive lång sikt? 

 

Kan du beskriva om och i så fall hur ni samlar in information om kunder? Om och i så 

fall hur används denna information för lojalitetsskapande CRM-arbete? 

 

E-postmarknadsföring 

Använder ni er av e-postmarknadsföring? 

Är huvudanledningen till ert företags användning av e-postmarknadsföring att skapa 

nya kundrelationer eller för att behålla och utveckla befintliga kundrelationer?  

Vad anser du att den prioriteringen beror på? 

Använder ni E-post för att: sälja något, påminna om företagets existens eller bygga 

långsiktig kunskap och förståelse om företaget? Vilket är det främsta 

användningsområdet? 
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Kan du beskriva hur ni arbetar med e-postmarknadsföring för att bygga upp och 

stärka kundlojalitet?  

Kan du beskriva hur det faktum att ert företags kunder lätt kan byta till en annan 

leverantör påverkar ert arbete med lojalitetsskapande e-postmarknadsföring?  

Om och i så fall hur utvärderar ni hur er e-postmarknadsföring fungerar i 

lojalitetsskapande syfte? 

Call centers 

Använder ni er av ett call center? 

Är huvudanledningen till ert företags användning av ett call center att skapa nya 

kundrelationer eller att behålla och utveckla befintliga kundrelationer?  

Vad anser du att den prioriteringen beror på? 

Kan du beskriva hur ni arbetar med ert call center för att bygga upp och stärka 

kundlojalitet?  

Kan du beskriva hur det faktum att ert företags kunder lätt kan byta till en annan 

leverantör påverkar arbetet med ert call center i lojalitetsskapande syfte? 

Om och i så fall hur utvärderar ni hur ert call center fungerar i lojalitetsskapande 

syfte? 

Lojalitetsprogram 

Använder ni er av lojalitetsprogram? 

Är huvudanledningen till ert företags användning av ett lojalitetsprogram att skapa 

nya kundrelationer eller att behålla och utveckla befintliga kundrelationer?  

Vad anser du att den prioriteringen beror på? 

Kan du beskriva hur ni arbetar med ert lojalitetsprogram för att bygga upp och stärka 

kundlojalitet? (Hur är programmet uppbyggt? Vilka fördelar vinner kunden?) 

Kan du beskriva hur det faktum att ert företags kunder lätt kan byta till en annan 

leverantör påverkar arbetet med ert lojalitetsprogram?  
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Om och i så fall hur utvärderar ni hur väl ert lojalitetsprogram fungerar i 

lojalitetsskapande syfte? 

Övrigt 

Är det något du vill tillägga som du känner att vi inte täckt in i intervjun men som kan 

vara till nytta för vår undersökning? 
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BILAGA 2 

Interview guide – English 

 
Who we are  

Name and background 

Reason for research 

How the information that appears in this interview will be used and in what extent the 

information will be available. Any questions about this interview?  Do they wish to be 

anonymous?  

Questions 

Switching barriers in the I-gaming industry 

What’s your opinion on the competition in your industry? How easy or hard is it for a 

customer to change to another online gambling-supplier? 

Would you say that it’s easier or harder for a customer to change online gambling-

supplier compared to other online industries?  

What do you think that depends on? What factors, in your view, affects how easy or 

hard it is to change supplier? 

The customer relationship 

It’s possible to describe a company’s relation to their customers in different levels, for 

example an emotional level, a level of knowledge and an economic level (buying 

behavior).In your opinion, what part of the customer relationship is first priority in 

your company? That the customer have the right feelings for the company, that the 

customer has knowledge about the company or that the customers buys from the 

company? 

Why do you think the priority looks like this? 

What consequences to you think it has on the customer relationship?  
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What advantages and disadvantages do you experience with handling the customer 

relationship online? 

Customer loyalty 

What does customer loyalty mean to you? 

How would you describe customer loyalty in the I-gaming industry?  

In your opinion, is the customer mainly emotionally or behavioral loyal against your 

company? In your opinion, what does that depend on? 

CRM- activities  

Our research is about loyalty-building CRM-activities, activities that are being 

performed by companies in order to build and strengthen customer loyalty. What are 

the most important loyalty-building CRM-activities for your company? Why? 

We have, as you already know, chosen to focus our study on loyalty-building CRM-

work and how it’s being affected when customers can change supplier easily. We 

have chosen to look closer at the activities E-mail marketing, call center and loyalty 

program. Are you working with those activities in order to build and strengthen 

customer loyalty?  

How do you evaluate your loyalty-building CRM-work on short and long – term? 

Could you describe if and how you collect information about your customers? How is 

this information being used in your lojalty-buidling CRM-work? 

 

E-mail marketing 

Are you using e-mail marketing? 

Is the main reason for your work with e-mail marketing to create new customer 

relationships or to keep and improve the existing customer relationships?  

In your opinion, what does this priority depend on? 
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Do you use e-mail marketing to: sell something, remind of the company’s’ existence 

or to create knowledge and understanding about the company? What’s the main use 

for your e-mail marketing? 

Can you please describe your work with e-mail marketing in order to build and 

strengthen customer loyalty? 

Can you please describe how the fact that your customers easily can switch to another 

supplier affects your work with loyalty-building e-mail marketing?   

Do you evaluate how well your work with e-mail marketing is performing in order to 

create and maintain customer loyalty? If so, how do you evaluate it? 

Call center 

Are you using a call center? 

Is the main reason for work with a call center to create new customer relationships or 

to keep and improve the existing customer relationships?  

In your opinion, what does this priority depend on? 

Can you please describe your work with your call center in order to build and 

strengthen customer loyalty? 

Can you please describe how the fact that your customers easily can switch to another 

supplier affects your work with your call center in order to create loyalty?   

Do you evaluate how well your call center is performing in order to create and 

maintain customer loyalty? If so, how do you evaluate it? 

Loyalty program 

Are you using a loyalty program? 

Is the main reason for work with a loyalty program to create new customer 

relationships or to keep and improve the existing customer relationships?  

In your opinion, what does this priority depend on? 
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Can you please describe your work with your loyalty program in order to build and 

strengthen customer loyalty? 

Can you please describe how the fact that your customers easily can switch to another 

supplier affects your work with your loyalty program in order to create loyalty?   

Do you evaluate how well your loyalty program is performing in order to create and 

maintain customer loyalty? If so, how do you evaluate it? 

Closure 

Is there anything you would like to add that could be relevant to our research that we 

haven’t already covered in this interview?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


