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Förord 
 
 
Vi vill tacka alla er som har gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Ett 
stort tack till respondenterna på ICA och Coop för att ni ställde upp på personliga 
intervjuer, utan er hade studien inte gått att genomföra. Vi vill även rikta ett 
speciellt tack till vår handledare Thomas Helgesson och våra opponenter.  
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Sammanfattning	  
  
Under de senaste decennierna har en ny företagsverksamhet växt fram och organisationer har 
därför behövt anpassa sig till en ny konkurrensmiljö med bland annat ökade kundkrav och fler 
konkurrenter. Verksamheternas strategi har därmed bytt fokus från försäljning till att istället 
fokusera på företagens kunder. Att bygga upp långsiktiga relationer med kunderna i avsikt att 
skapa kundlojalitet har blivit en viktig del av företagens strategi och insamlandet av kunddata 
är en förutsättning för att uppnå denna kundlojalitet. Customer relationship management 
system hjälper företag att hantera information om individuella kunder samt att hantera de 
olika kontaktpunkter som konsumenten har till verksamheten, detta i syfte att öka 
kundlojaliteten. Med hjälp av den insamlade kunddata kan företag skräddarsy erbjudanden i 
form av direktmarknadsföring till specifika kunder. Svenska livsmedelsbutiker är exempel på 
företag som samlar in information om sina kunder för att påverka kundernas lojalitet, detta då 
livsmedelsbranschen präglas av illojala kunder. För att kunna besvara vår problemställning 
och vårt syfte har vi använt oss av två empiriska studier samt teoretiskt underlag i form av 
främst litteratur och vetenskapliga artiklar. Både den teoretiska grunden samt de empiriska 
studierna har fokuserats på de tre nyckelaspekterna i vår uppsats; direktmarknadsföring, 
CRM-system samt kundlojalitet. Vid de empiriska studierna använde vi oss av ett kvalitativt 
upplägg då vi ville få djupare och mer detaljerad information, angående det ämne som berörs i 
vår uppsats, än vad den kvantitativa metoden medför. Då vi baserade den empiriska studien 
på endast två intervjuobjekt ansåg vi att ett kvalitativt upplägg var optimalt för att dels kunna 
jämföra och analysera intervjusvaren med varandra samt med den insamlade teorin. Vi valde 
att fokusera vår empiriska studie på de två svenska livsmedelskedjorna ICA och Coop, dessa 
valdes ut på grund av sin storlek på den svenska marknaden för att därmed kunna skapa en 
viss grad av generaliserbarhet. De två personer som vi intervjuade inom respektive företag 
valdes ut på grund av sin kunskapsbredd inom det ämne som studerats och deras skilda 
positioner inom företagen anser vi bidrog till att ge ett större djup i vår analys, diskussion och 
slutsats. I vår slutsats har vi bland annat kommit fram till att de tre nyckelfaktorerna; 
kundlojalitet, CRM-system och direktmarknadsföring, är nära sammankopplade då de både 
påverkar och kompletterar varandra. En annan slutsats som vi har kommit fram till under 
studiens gång är att betydelsen av CRM data för att skapa kundlojalitet hos stora svenska 
livsmedelsbutiker påverkas av hur utvecklat och sofistikerat datasystemet är i förhållande till 
företagens direktmarknadsföring. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



	  
	  

Abstract	  
  
During the last few decades a new kind of business operation have developed and this has 
forced organisations to adapt themselves to a new competitive environment characterized by 
increased customer demands as well as a larger amount of competitors. Therefore companies 
have had a shift in their strategies from focusing on sales numbers to focusing on the 
customer. To build lasting customer relationships, in order to create customer loyalty, have 
become an important part of the organisational strategy and the collection of consumer data 
is essential in achieving this loyalty. Customer relationship management systems assist 
organisations in managing information about individual customers as well as managing all 
aspects of customer contact, with the purpose of increasing customer loyalty towards the 
company. The collection of consumer data also enables for companies to design personalized 
offers to individual customers in the form of direct marketing. Since Swedish grocery stores 
have a low degree of loyalty amongst their customers they are one example of businesses who 
collects information about their consumers in order to influence customer loyalty. To be able 
to answer our problem definition and the purpose of this essay we used two empirical studies 
as well as a theoretical base consisting of mainly literature and scientific articles. Both the 
empirical studies and the theoretical base focused on the three key aspects of this essay; 
direct marketing, CRM-systems and customer loyalty. We used a qualitative method in the 
empirical studies since we wanted to get deeper and more detailed information, regarding the 
subjects in our study, than a quantitative approach would have resulted in. Since this study is 
based on only two interviewees we found that a qualitative method was optimal for our study, 
partly to be able to compare and analyse the different responses with each other but also with 
the collected theories. We chose to focus our empirical study on the two largest grocery stores 
in Sweden; ICA and Coop because of their size on the Swedish market in order to enable a 
certain degree of generalization. The two interviewees from the different companies were 
chosen as a result of their knowledge about the studied subject and also because of the 
difference in their positions within the companies, which we believe contributed to an 
increased depth in our analysis, discussion and conclusion. One conclusion that we reached 
is that the three key aspects; customer loyalty, CRM-systems and direct marketing are all 
linked together since they both affect and complement each other. Another conclusion that we 
have developed during this study is that the significance of CRM data in order to create 
customer loyalty within large Swedish grocery stores is dependent on the degree of 
sophistication within the computer system in relation to the company’s direct marketing. 
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1.	  Inledning	  	  
	  
	  
Inledningen börjar med en bakgrund till vår studie som sedan leder vidare till en 
problemdiskussion. I problemdiskussionen belyser vi de aspekter som ligger till grund för vårt 
problem och detta mynnar sedan ut i vår problemställning och syftet med studien. Slutligen 
definierar vi de begrepp som vi anser är centrala för läsarens förståelse av denna studie.  
 

1.1	  Problembakgrund 
  
Under 1990-talet växte en ny företagsverksamhet fram som präglades av globaliseringen av 
nya marknader, fler konkurrenter, ny teknologisk utveckling och ökade kundkrav, detta 
tvingade organisationer att anpassa sig till den nya konkurrentmiljön (Chalmeta, Campos & 
Grangel, 2001). Tidigare i affärsvärlden har företag fångat nya kunder på en marknad via en 
effektiv produktion, så kallad massproduktion (Öztaysi, Sezgin & Özok, 2011).  Genom den 
förändrade omgivningen har organisationer tvingats att ändra sin fokus på kunderna från att 
endast försöka förvärva kunder till att försöka bibehålla existerande kunder (Sheth, 2002). 
  
Från början hade de flesta organisationer en sälj-fokuserad strategi men med den stora 
konkurrensen som finns mellan dagens organisationer har strategin förändras och 
organisationer ägnar sig numera åt en kund-fokuserad strategi (Baltzan & Philips, 2008). Det 
är en affärsstrategi som tar ett vidare perspektiv på organisationens attityd till sina kunder och 
även till den egna organisationen (Chalmeta, 2006). Företagen har flyttat sin fokus genom att 
bygga relationer till sina kunder och skapa större värde för produkten eller servisen som de 
utför (Lindgren & Wynstra, 2005). Kundnöjdhet har alltid varit en regel vid kommersiell 
verksamhet och customer relationship management (CRM) är därför nödvändigt för att 
organisationen ska kunna ta sig an en kund-fokuserad strategi som kan maximera det värde 
som kunden förväntar sig och dessutom hitta möjligheter i kundinformation som kan 
utvecklas till affärsstrategier (Kenneth, 2002). 
  
Ursprungligen definierades customer relationship management som en aktivitet i vilken 
kunddata hanteras (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). Denna definition inkluderar 
hantering av detaljerad information om individuella kunder samt att noggrant hantera alla de 
kontaktpunkter som kunden har till företaget, detta för att maximera kundlojaliteten. Nyligen 
har dock en ny och bredare definition av CRM utvecklats där CRM-system ses som den 
övergripande processen i uppbyggandet och bibehållandet av lönsamma kundrelationer, 
genom att erbjuda överlägsen kundnöjdhet och kundvärde. CRM behandlar alla aspekter 
involverade i processerna att förvärva, behålla samt expandera kundrelationer (Kotler et al., 
2008). Enligt Chen och Popovich (2003) är CRM en process av teknik för att hantera 
relationer mellan organisationen och dess potentiella och nuvarande kunder genom att 
använda försäljning, marknadsföring och kundservice. 
  
Marknadsföring har traditionellt sett framförallt omfattat ett opersonligt utbyte genom 
masskommunikation där verksamhetens kunder varit helt anonyma (Vargo & Lusch, 2004; 
Prahalad & Ramaswamy, 2004). Bilden av marknadsföring har dock ändrats och idag 
använder sig organisationer allt mer av relationsmarknadsföring där individen och relationen 
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står i centrum. Att arbeta utifrån vad kunderna önskar och skapa värde för dessa är ett måste 
för att dagens företag ska kunna möta kundbehoven (Vargo & Lusch, 2004; Prahalad & 
Ramaswamy, 2004). Relationsmarknadsföring betonar vikten av att bibehålla och erhålla 
relationer mellan företag och dess kunder (Iglesias, Sauquet & Montana, 2011). Berry (1983) 
definierade relationsmarknadsföring som en centrerad fokus på relationen med de externa 
kunderna. 
  
Direktmarknadsföring är numera den snabbast växande formen av marknadsföring och den 
har stadigt blivit mer och mer internetbaserad (Kotler & Armstrong, 2008). Det finns i 
dagsläget fler sätt än någonsin att nå konsumenter på och de flesta kunder går att nå genom e-
post, mobiltelefon, tv, radio, brev, telefon, tidningar och affischer (C.L. Ng, 2005). För cirka 
50 år sedan hade marknadsförare endast tillgång till några få av dessa kommunikationsmedel 
(C.L. Ng, 2005). Från att ursprungligen ha utvecklats genom verksamheter som började sälja 
sina produkter direkt till konsumenten, genom att använda kataloger och post-order, har 
direktmarknadsföring numera en lång historia (Harridge-March, 2008). Att samla in 
kunddata, samla beteende- och transaktionsinformation i en databas, analysera resultatet från 
olika taktiker med mera har blivit en del av dagens direktmarknadsföring (ibid). 
  
Livsmedelsbutikernas kunder är illojala och sprider sina inköp av dagligvaror mellan olika 
butiker [1]. Genom att knyta kunderna närmare till butikerna skulle livsmedelskedjorna kunna 
öka sin försäljning [1]. Enligt en undersökning som kallas Loyalty Index som utfördes i USA 
år 2010 framkom det att de livsmedelskedjor som arbetat med att samla in kunddata och 
sedan anpassat sina insatser därefter, har lyckats skapa hög kundlojalitet [2]. Studien visar att 
de kedjor som har använt en marknadsföringsstrategi som bygger på att skapa en förståelse 
för kunden och dennes behov och beteende för att sedan bygga sina åtgärder kring detta, har 
lyckats med att utveckla kundlojalitet [2]. 
  
I Storbritannien dominerar Tesco på livsmedelsmarknaden med en marknadsandel på 30 
procent, vilket är dubbelt så mycket som dess närmsta konkurrent [3]. Introduktionen av 
Tescos klubbkort år 1995 har möjliggjort för företaget att få djup insikt i sina kunders 
köpbeteenden. Denna kunskap om kunderna används sedan för att utforma relevanta 
erbjudanden som riktas till de olika kunderna. Undersökningar visar att Tesco har en respons 
frekvens på 20 procent på sina direktpostutskick, jämfört med genomsnittliga frekvensen i 
Storbritannien som ligger på en procent [3]. 
  
Studien i USA och Tescos utveckling i Storbritannien sedan de introducerade sitt 
medlemskort gjorde att vi fick upp intresset för hur de svenska livsmedelsbutikerna använder 
sig av kunddata i sin direktmarknadsföring. Vi blev också nyfikna på om 
livsmedelsbutikernas insamlande av kunddata påverkar konsumenternas lojalitet i någon 
riktning och detta förde oss vidare in på följande problemdiskussion.    
  

1.2	  Problemdiskussion	  
  
Det traditionella konceptet med envägs- och masskommunikation har nu blivit utmanat av nya 
slags relationer mellan media och dess användare (McAllister, 2011). Trots att 
masskommunikation fortfarande existerar i kraftfulla former har det istället uppstått en mängd 
möjligheter för interaktiva tjänster och individualiserad konsumtion (McAllister, 2011). 
  
CRM-system har blivit ett viktigt verktyg för en framgångsrik verksamhet, trots att CRM-
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system etablerades på nittiotalet och ses som relativt nytt (Ngai, 2005). CRM är en 
företagsstrategi som genom kundkunskap kan skapa relationer mellan företaget och dess 
kunder (Garrido-Moreno & Padilla-Meléndez, 2011). CRM litteratur menar på att det är mer 
lönsamt för företag att behålla existerande kunder än att finna nya (ibid). Vi ställer oss 
frågande till vilken betydelse CRM data har för företag i direktmarknadsföringssammanhang 
för att skapa långsiktiga relationer med kunderna. Vilken betydelse har den insamlade 
kundinformationen då det kommer till att skapa relationer mellan företag och dess kunder? 
Kan detta insamlande av kunddata i CRM-system ge negativa effekter i uppbyggandet av en 
djupare kundrelation? Genom att göra produkter och tjänster personliga för kunden har CRM-
system omorganiserat företagen så att de blir mer fokuserade på kunden och detta menar 
Garrido-Moreno och Padilla-Meléndez (2011) ger mer nöjda kunder vilket i sig genererar i 
långsiktiga relationer som både företaget och kunden vinner på. Dessa långsiktiga relationer 
till företagets kunder är främst baserade på kunskap om kunderna och ett CRM-system kan 
hjälpa företaget att attrahera, samverka samt öka kunskapen om sina kunder och på så sätt 
bygga personliga förhållanden med dem (Xu & Walton, 2005). 
  
För att en organisation ska kunna operera effektivt är kunder en huvudfaktor (Kim, Park, 
Dubinsky & Chaiy, 2012). CRM-system har blivit en viktig del i organisationen då företaget 
vill ge kunden ”den perfekta kundupplevelsen” och ett CRM-system kan hjälpa företaget att 
förbättra prestationsförmågan (Payne & Frow, 2005; Javalgi, Martin & Young, 2006). Vid en 
CRM implementering visar många undersökningar på företagets syn av händelsen, medan lite 
vikt läggs på kunders syn på samma aktion och detta är förvånande då en av förmånstagarna 
av ett CRM-system är just slutkunderna (Kim et al., 2012). Det finns skillnad mellan CRM 
aktiviteter och kunders syn på dessa aktiviteter men denna klyfta visas lite intresse då 
litteratur ofta ger hjälpsamma insikter ur företags synvinkel (ibid). För att få en bra 
kundrelation har företag använt sig av informations teknik och detta har setts som en kritisk 
del i relationsmarknadsföring (Anderson, Dubinsky & Mehta, 2007). 
  
Direktmarknadsföring kan ses som negativt utifrån kundens ögon då kunderna kan uppleva 
det som en inskränkning på deras privatliv och om kunderna har en negativ syn på en CRM 
implementation är det troligt att dessa inte vill att företaget ska använda sig av deras 
kundinformation (Phelps, D’Souza & Nowak, 2001). En central roll i relationsmarknadsföring 
är tillit (Verhoef, 2003; Tsarenko & Tojip, 2009) och detta har utnyttjats inom områden som 
berör kundens förväntningar, attityder och beteende (Mayer, Davis & Schoorman, 1995; Lui, 
Marchewka, Lu & Yu, 2005 ). Vid marknadsföring används flera CRM aktiviteter, dessa 
inkluderar e-post, internet, telefonsamtal och försäljningspersonal, och kunder ser dessa 
aktiviteter som kommunikationsförsök från företagets sida (Kim et al., 2012). Dessa 
marknadsföringsaktiviteter är riktade så att kunder ska bli intresserade av nya erbjudanden 
och skapa personliga förhållanden till företaget (Verhoef, 2003). 
  
En av byggstenarna i masskundanpassning är djupgående kunskap om kunden angående 
dennes egenskaper och preferenser men den ökade oron över integritet har blivit ett hinder för 
att införskaffa sådan kundinformation (Caudill & Murphy, 2000; Franzak, Pitta & Fritsche 
2001; Milne, 2000; Phelps, Nowak & Ferrell, 2000). Konsumenterna har blivit mer 
uppmärksamma på behovet av att skydda sin personliga integritet och därmed har en konflikt 
uppstått mellan att implementera individuellt riktad marknadsföring och konsumentens rätt till 
integritet (Pitta, Franzak & Laric, 2003). Förmågan att kunna designa och leverera produkter 
och tjänster som tillgodoser specifika önskemål hos individuella kunder är beroende av 
insamling av kunddata. Denna insamling av kundinformation måste dock ske utan risken för 
att förarga eller skrämma kunderna. Ett exempel på denna datainsamling är program för att 
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utnyttja frekventa köpare och fånga deras handlingsbeteende genom transaktions scanners, 
data som numera finns tillgänglig för köpmän (Pitta et al., 2003).   
  
De svenska livsmedelskedjor som använder sig av CRM-system är exempel på företag som 
samlar in kunddata om sina konsumenters köpmönster och beteende genom lojalitetsprogram 
i form av kundkort [4]. Med dessa kundkort kan medlemskunder få lägre priser på utvalda 
produkter, andra specialerbjudanden samt återbäring på det som handlas [4]. För att 
konsumenter ska få ta del av dessa kundkort krävs det dock att dem i utbyte utelämnar viss 
personlig information om sig själva [5]. Hos livsmedelskedjorna registreras uppgifter om 
kunden och när konsumenten sedan betalar med sitt kundkort så registreras köpet samt andra 
uppgifter om kortinnehavaren. Denna kundinformation ligger sedan till grund för olika 
erbjudanden, rabatter samt marknadsföringsaktiviteter av både generell och riktad karaktär 
[5]. Med dessa kundkort kan även medlemskunderna få rabatter när de drar sina medlemskort 
[6]. Livsmedelskedjorna har även börjat använda informationen från kundkorten för att skapa 
personliga erbjudanden till sina kunder där konsumenterna får specialerbjudanden inlagda på 
sina medlemskort [7].  
 
För att livsmedelskedjorna ska kunna rikta personliga erbjudanden till sina kunder så krävs 
det stora avancerade it-lösningar där målgrupper väljs ut för olika kampanjer utefter sina 
kundmönster och därmed får de skräddarsydda erbjudanden [7]. Intresseorganisationen 
Sveriges Konsumenter har dock gett kritik mot dessa nya specialerbjudanden och tycker att 
det är ett intrång på den personliga integriteten [7]. 
  
Som vi tolkar det av ovanstående diskussionsunderlag så är customer relationship 
management system främst ett verktyg som kan underlätta för livsmedelskedjor att etablera 
långsiktiga kundrelationer. Det framgår dock i ovanstående berörda vetenskapliga artiklar att 
insamlandet av kunddata har skapat en osäkerhet hos konsumenter som oroar sig över detta 
inkräktande på deras personliga integritet. Konflikten mellan möjligheten för 
livsmedelskedjor att samla in kunddata i syfte att skapa kundlojalitet och konsumenters 
stigande rädsla för att utelämna personlig information ledde oss till slut in på vår 
problemformulering.    
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1.3	  Problemställning	  
  
Vilken betydelse har customer relationship management (CRM) system för de stora svenska 
livsmedelskedjorna ICA och Coop i användandet av direktmarknadsföring vid utvecklandet 
av kundlojalitet? 

1.4	  Syfte	  
  
Syftet med uppsatsen är att analysera betydelsen av användandet av CRM-system vid 
utformandet av direktmarknadsföring, i utvecklandet av kundlojalitet, hos de svenska 
livsmedelskedjor som använder sig av CRM-system.  
 

1.5	  Avgränsningar	  
	  
Vi har valt att i vår studie rikta in oss på att analysera de stora svenska livsmedelskedjorna 
som använder sig utav CRM-system vid direktmarknadsföring. Detta för att dessa kedjor 
samlar in kunddata och sedan anpassar sina direktmarknadsföringserbjudanden efter dessa 
data. Vi avgränsade oss därmed till teoretiska källor som berörde insamlande av kunddata i 
CRM-system och utnyttjandet av denna kundinformation vid direktmarknadsföring. Vi 
avgränsar oss i vår studie till att inte analysera specifika butiker inom dessa livsmedelskedjor 
och deras individuella användande av CRM-system, utan vi har valt att fokusera på 
helhetsanvändandet inom kedjorna. Detta beror bland annat på att en sådan detaljerad studie 
skulle vara alltför omfattande och tidskrävande. En annan anledning är att vi ville få en 
övergripande syn på betydelsen av CRM inom stora livsmedelskedjor som därmed skulle 
kunna appliceras på de livsmedelskedjor som kan komma att implementera CRM-system 
framöver.  
 
Vi valde också att begränsa oss till att analysera hur användandet av CRM-system vid 
direktmarknadsföring kan påverka kundlojaliteten inom stora svenska livsmedelskedjor. 
Därmed inriktade vi oss på att söka efter teoretiska källor som behandlade CRM-system eller 
direktmarknadsföring i relation till kundlojalitet. Vi är medvetna om att det finns andra 
faktorer som påverkar konsumenters lojalitet gentemot verksamheter, så som 
varumärkesuppfattning och närhet till butik, men vi har gjort ett medvetet val att bortse från 
dessa faktorer, och dess eventuella inverkan, i vår studie. Anledning till detta är att vi inte 
hade tillräckligt med tid eller utrymme för dessa faktorer i denna studie och inte på grund av 
att de är irrelevanta i förhållande till vår problemställning. Därmed kan de vara ett förslag till 
vidare forskning inom området.   
 

1.6	  Centrala	  begrepp	  	  	  
  
CRM: En process av teknik för att hantera relationer mellan organisationen och dess 
potentiella och nuvarande kunder genom att använda försäljning, marknadsföring och 
kundservice (Chen & Popovich, 2003 ). Baltzan och Philips (2008) menar att CRM kan hjälpa 
organisationer att hantera alla aspekter av kundkontakt och därmed bibehålla företagets 
existerande kunder samt öka lönsamheten och kundlojaliteten för förtaget.  
 
Vår definition av Customer realtionship management är en kombination av dessa två 
definitioner då vi anser att CRM hjälper organisationer att hantera alla aspekter av 
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kundkontakt genom att använda marknadsföring och försäljning och därmed öka 
kundlojaliteten och lönsamheten för företaget. 
 
Direktmarknadsföring: Direkt kommunikation med individuella kunder för att bevara 
långvariga kundrelationer men även generera i direkt respons (Kotler et al., 2008). C.L. Ng 
(2005) definierar direktmarknadsföring som all kommunikation som företaget har till en kund 
eller företagsrepresentant, vilket har till syfte att generera respons.  
 
Vår definition av direktmarknadsföring stämmer väl överens med Kotler et al. (2008), då vi 
menar att direktmarknadsföring innebär direkt kommunikation med individuella kunder för att 
bevara långsiktiga kundrelationer men även generera i direkt respons. 
 
Relationsmarknadsföring: En process att skapa, behålla och förstärka långvariga relationer 
med kunder (Kotler et al., 2008). Harridge-March (2008) menar att relationsmarknadsföring 
värnar om att bevara kundrelationer som i sin tur kan utveckla kundlojalitet och detta kan 
bidra med strategiska fördelar för organisationer.  
 
Vår definition av relationsmarknadsföring är en kombination av dessa två definitioner, då 
relationsmarknadsföring för oss är en process att bibehålla, skapa och förstärka kundrelationer 
för att på så sätt skapa kundlojalitet och dessutom ge strategiska fördelar till företaget. 
 
 
Livsmedelskedjor: En marknadsplats där livsmedel säljs [8]. Med stora livsmedelskedjor 
syftar vi i vår uppsats på verksamheter som har en nettoomsättning på minst 5 000 000 TSK. 
Då vi skriver svenska livsmedelskedjor avser vi företag som är svenska i grunden.     
                                 
Lojalitetsprogram: Ett marknadsföringsprogram som har till avsikt att öka 
varumärkeslojaliteten genom att utveckla de redan etablerade relationerna mellan 
marknadsförare och dess kunder [9]. Lojalitetsprogram har främst två målsättningar, det 
primära målet är att organisationen får information om sina kunders köpvanor och det 
sekundära målet är att odla lojalitet hos kunderna till organisationen [10]. 
 
Vår definition av lojalitetsprogram är en kombination av dessa två definitioner, då vi anser att 
ett lojalitetsprogram är ett program som samlar in information om kunders köpvanor och öka 
varumärkeslojaliteten för att på så sätt odla och etablera relationer med organisationens 
kunder. 
 
Kundlojalitet: Då en människa väljer att använda sig av en särskild butik eller köpa en 
särskild produkt, snarare än att använda sig av andra affärer eller köpa produkter från någon 
annan tillverkare [11]. Kundlojalitet handlar om att attrahera rätt kunder, få den att köpa 
varor, köpa stora kvantiteter, köpa ofta och dessutom få fler kunder till butiken [12]. 
 
Vår definition av kundlojalitet är en kombination av ovanstående definitioner, då vi menar att 
kundlojalitet är när en kund väljer att använda sig av en särskilj butik istället för andra 
butiker, men även att kunden ska köpa stora kvantiteter av varor och dessutom fånga fler 
kunder till butiken. 
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2	  Metod 
  
 
 I metod delen redogör vi för alla de val som fattats under arbetets gång. Vi diskuterar här 
även kring de eventuella konsekvenser som kan ha uppstått som ett resultat av de val vi har 
fattat. 
  
 

2.1	  Deduktiv	  datainsamling	  
  
Vi har grundat vår studie på en deduktiv kvalitativ ansats då vi först har satt in oss i teorierna 
om de ämnen som rör vår studie för att sedan jämföra dessa med verkligheten.  Enligt 
Jacobsen (2002) finns det nackdelar med en deduktiv ansats då intervjuarna söker stöd för 
sina utarbetade teorier vilket kan leda till att viktig information förbises. Vi anser dock att vårt 
ämne krävde vissa förkunskaper för att vi som undersökare skulle kunna få fram den 
information som vi behövde från våra respondenter, och därför passade den deduktiva 
ansatsen vår studie. Eftersom CRM-system är ett komplext datasystem ansåg vi att en god 
kunskapsbas var nödvändig för att kunna utforma relevant frågor till intervjuobjekten samt 
öka förståelsen för den information som dem i sin tur delade med sig av under intervjuerna. 
Då undersökarna istället använder sig av en induktiv ansats börjar de utan några förväntningar 
att samla in relevant information från verkligheten, för att sedan jämföra dessa insamlade data 
med teoretiska källor (Jacobsen, 2002). En nackdel med den induktiva ansatsen är att det 
anses som svårt att undersöka verkligheten med ett helt öppet sinne (ibid). Vi anser att den 
deduktiva ansatsen var nödvändig för vår studie då en induktiv studie skulle medföra att 
bredden av informationen kan bli svår att förutse samt att informationen kan bli svår att 
begränsa och detta ansåg vi var en nödvändighet för oss då för bred information kan vara svår 
att få något djup i. För att undvika att vissa teorier färgade vår bild av CRM så sökte vi upp 
och jämförde flera olika teoretiska källor innan vi formulerade vår intervjuguide.     

2.2	  Teoretiskt	  tillvägagångssätt	  
  
Teoridelen i vår studie grundas på information som vi främst har hämtat ur vetenskapliga 
artiklar men vi har även använt oss av studentlitteratur och annan litteratur. I vår studie har vi 
även använt oss av ett fåtal internetsidor. Studentlitteraturen använde vi oss av då vi anser att 
dessa ger en bra grundförståelse inom sina respektive ämnesområden. De vetenskapliga 
artiklarna har vi sökt fram genom olika databaser på Högskolan i Halmstads biblioteks 
hemsida och vi har framförallt sökt i databaserna Emerald, ABI Inform, Google Shcolar och 
ISI web of knowledge. Då vi sökt efter artiklar i databaserna har vi använt oss av följande 
sökord i olika kombinationer; Customer relationship management, Marketing, Relationship 
management, Direct marketing, Customer database, Supermarkets, Food chains, and 
Personal integrity. Vissa av dessa orden söktes också på svenska då vi sökte efter svenska 
artiklar.  
   
Vi har valt att basera denna studie på främst vetenskapliga artiklar eftersom dessa innehåller 
akademiskt prövade teorier. Då vi sökte efter vetenskapliga artiklar gjorde vi ett urval av de 
artiklar som vi ansåg utgjorde en god teoretisk grund för vår studie. På grund av att customer 
relationship management (CRM) under en tid har varit ett aktuellt ämne så fanns det mycket 
teori att tillgå, både i form av litteratur och artiklar, vilket underlättade letandet men samtidigt 
försvårade urvalsprocessen. I vår studie har vi försökt att styrka de olika teoretiska momenten 
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med stöd av flertalet vetenskapliga källor för att på så vis öka tillförlitligheten, därmed har vi 
försökt undvika att ett visst teoretiskt synsätt eller perspektiv styrt riktningen av vår uppsats.   
  
Vi har valt att bygga upp denna studie efter strukturen i Smått och Gott skriven av Mattsson 
och Örtenblad (2008). Vi har även valt att basera alla löpande refereringar från litteratur och 
artiklar efter Mattsson och Örtenblad (2008). Dock har vi valt att använda oss av Rapporter 
och Uppsatser skriven av Backman (2008) vid hantering av citat samt vid referenser från 
internetkällor. Anledningen till att vi har valt bygga denna studie efter Backmans (2008) sätt 
att referera internet källor är på grund av att vi anser att texten flyter på enklare då läsare inte 
stoppas i läsningen av långa referenser och detta anser vi skulle störa läsaren och därmed 
valde vi bort Mattsson och Örtenbalad (2008) sätt att referera Internetkällor. 

2.3	  Empiriskt	  tillvägagångssätt	  
  
Vi har utfört en kvalitativ studie med två intervjuobjekt och Jacobsen (2002) beskriver att den 
kvalitativa metoden kännetecknas av öppenhet och att den sätter få begränsningar på vilka 
svar som respondenten kan ge. Det finns en del egenskaper som kan definiera en kvalitativ 
studie och poängen med den kvalitativa metoden är att ta sig an och få en förståelse samt 
förklara och beskriva fenomen inifrån (Kvale, 2007). Kvale (2007) skriver vidare att en 
kvalitativ undersökning kan göras på olika sätt då undersökaren bland annat kan analysera 
upplevelser från individer eller grupper. Vi valde att göra en kvalitativ studie istället för en 
kvantitativ studie då vi ville få mer djupgående information från våra respondenter. Jacobsen 
(2002) menar att vikten vid en kvalitativ studie läggs på detaljerad och nyanserad data som 
ger insikt i det unika hos varje respondent. Datainsamlingsmetoden påverkar också frågornas 
utformning och vice versa (Wärneryd, 1990). Den kvalitativa metoden får ofta hög intern 
giltighet eftersom respondenten inte påtvingas fasta frågor med vissa bestämda 
svarsalternativ, vilket leder till att undersökarna kan få fram den ”riktiga” förståelsen av ett 
fenomen (Jacobsen, 2002). Eftersom vår studie grundas på en jämförelse, dels mellan de två 
största livsmedelskedjorna i Sverige och dels mellan verklighet och teori så ansåg vi att den 
kvalitativa metoden var att föredra för att fånga detta på ett djupare plan.  
 
Då vår studie grundas på livsmedelskedjornas syn på CRM-system så ansåg vi att en 
kvalitativ studie med personliga intervjuer även skulle bidra till att ge oss den djupgående och 
heltäckande information som vår studie krävde. Jacobsen (2002) skriver vidare att den 
kvalitativa undersökningsmetoden är lämplig då undersökarna vill skapa större klarhet i ett 
oklart ämne och då de vill få fram en nyanserad beskrivning av det specifika fenomenet. Att 
skapa större klarhet inom CRM fenomenet och dess betydelse var något som vi som 
undersökare strävade efter och vi valde därför bort den kvantitativa metoden då vi ansåg att 
det var svårt att få fram tillräckligt detaljerade informationen genom en sådan studie. Den 
kvantitativa metoden ger standardiserad information med en mer ytlig karaktär då det är svårt 
att undersöka ett fenomen mer djupgående (Jacobsen, 2002). Om vår studie hade fokuserat på 
konsumenternas syn på insamlandet av CRM data inom livsmedelskedjorna så anser vi dock 
att den kvantitativa metoden hade varit lämplig då en sådan studie skulle innefattat fler 
intervjuobjekt samt gett möjlighet till generalisering. Nu när vi ville få djupgående insikt om 
livsmedelskedjornas syn på användandet av CRM-system så ansåg vi att den kvalitativa 
metoden passade vår studie då en kvantitativ metod hade styrt våra respondenter för mycket i 
detta fall, och vi hade då inte fått fram den information vi behövde för att genomföra vår 
studie. 
  
Vid den kvalitativa metoden sker samtal mellan den som undersöker och den som undersöks 
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genom en vanlig dialog och data samlas in i form av ord, meningar och berättelser (Jacobsen, 
2002). Den öppna individuella intervjun sker ofta ansikte mot ansikte men kan även ske per 
telefon (ibid). De kvalitativa intervjuer som genomfördes bestod av två öppna individuella 
intervjuer, en ansikte mot ansikte och en per telefon. Anledningen till att vi valde att göra en 
telefonintervju med CRM Managern på ICA var att huvudkontoret var beläget i Stockholm 
och med tanke på tidsbristen ansåg vi att en telefonintervju skulle ge det bästa resultatet under 
omständigheterna. Jacobsen (2002) anser dock vidare att telefonintervjun har en fördel i form 
av att den kan minska den så kallade intervjuareffekten som innebär att intervjuarens fysiska 
närvaro påverkar intervjuobjektets beteende. Intervjun med Stormarknadschefen på en Coop 
butik i Halland skedde genom en personlig intervju ansikte mot ansikte. Vi är medvetna om 
att en intervju ansikte mot ansikte kan vara mer optimalt då det även går att observera 
intervjuobjektets beteende och på så sätt göra intervjun mer anpassningsbar.   
  
Vid båda dessa intervjumetoder är vi medvetna om att den så kallade undersökningseffekten 
måste tas i åtanke då intervjun grundas på djupgående information från en främmande person. 
Undersökningseffekten innebär att det är själva undersökningen som skapar resultatet 
(Jacobsen, 2002). Den nära kontakten mellan undersökarna och den som undersöks kan 
medföra problem eftersom den som intervjuas ska ta ställning till frågor som kan vara intima 
och kommer från en främmande person (ibid). Under båda dessa intervjuer försökte vi som 
undersökare att styra intervjuerna i så liten grad som möjligt då vi ville undvika att påverka 
intervjuobjektens svar i någon specifik riktning. Kvalitén på intervjun avgör också kvalitén på 
efterföljande analys och rapportering av intervjuarnas upptäckter (Kvale, 2007). Kvalitén på 
intervjun påverkas till stor del av så kallade ledande frågor, frågor som påverkar 
intervjuobjektens svar (ibid). Båda respondenterna pratade öppet, fritt och var båda villiga att 
delge den kunskap och information som de satt inne med under intervjutillfällena och därför 
anser vi att de två intervjuer som vi har genomfört har en hög kvalitét. När intervjun har börjat 
bör intervjuaren ta en lyssnande roll, inte avbryta intervjuobjektet, komma med följdfrågor för 
att förtydliga svaren samt underlätta för respondenten att delge sin information (Kvale, 2007). 
Vi försökte även genom att avläsa kroppsspråk samt tonläge avgöra om intervjuobjekten 
kände sig bekväma och inte upplevde att vi pressade dem på intim information.  
   
Vi valde att använda oss av bandspelare vid båda intervjuerna eftersom vi ville kunna vara 
delaktiga i samtalet och skapa en förtrolig stämning genom ögonkontakt och aktivt lyssnande. 
Vid intervjuer ansikte mot ansikte kan det vara svårt att anteckna under själva intervjun 
eftersom ögonkontakt är viktigt för att kunna föra ett förtroligt samtal (Jacobsen, 2002). Då 
målet med intervjun var att få så detaljerad information som möjligt ansåg vi att det var svårt 
att hålla igång ett naturligt samtal och samtidigt anteckna utan att konversationen skulle 
komma av sig och därför bedömde vi att bandspelare var att föredra. Bandinspelning medför 
att intervjuaren kan koncentrera sig fullt ut på intervjun (Kvale, 2007).  
 
Lösningen med att använda bandspelare kan dock enligt Jacobsen (2002) medföra vissa 
nackdelar då intervjuobjekten kan reagera negativt på att bli inspelade på band, vi var därför 
noga med att höra oss för så att intervjuobjekten kände sig bekväma med att vi spelade in 
samtalen under själva intervjuerna. Även vid telefonintervjun använde vi oss av bandspelare 
trots att det var lättare att anteckna samtidigt då ögonkontakt inte var möjligt. Anledningen till 
att spela in intervjun var att vi ville kunna koncentrera oss på att lyssna ingående på 
intervjuobjektet samt för att kunna lyssna på intervjun i sin helhet igen vid ett senare tillfälle 
och kunna få ut mer av respondentens svar som eventuellt kan ha missats vid antecknandet.  
  
Innan intervjuerna tog plats valde vi att göra en intervjuguide där vi punktade upp de ämnen 
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och aspekter som vi ville belysa under intervjuerna. Jacobsen (2002) menar att vid en öppen 
intervju bör undersökarna utarbeta en intervjuhandledning med en översikt över de ämnen 
som ska tas upp under intervjun, detta för att försäkra sig om att de viktigaste ämnena inte 
glöms bort. Ämnena har dock i regel ingen bestämd ordningsföljd vid en öppen intervju utan 
bör tas upp i den ordning som faller sig naturligt (ibid). Vi valde att skicka ut vår 
intervjuguide i förväg så att intervjuobjekten skulle kunna fundera och reflektera över ämnena 
och på så sätt kunna ge mer detaljerad och djupgående information. Vi är dock medvetna om 
att vi genom att skicka ut en intervjuguide i förväg ger intervjuobjekten möjlighet att rätta till 
och förfina sina svar men vi ansåg i vårt fall att fördelarna var större än nackdelarna, då 
intervjuobjekten fick möjlighet att finna statistik som vi behövde, men även öka riktigheten i 
svaren.  Förstrukturering av en kvalitativ intervju har enligt Jacobsen (2002) fått kritik från de 
som anser att detta avviker från den kvalitativa metodens ideal eftersom det medför en 
slutning av datainsamlingen. Jacobsen (2002) tar vidare upp två motargument mot denna 
kritik. Det första argumentet är att en ansats utan någon som helst strukturering leder till att 
data blir alltför komplex. Det andra argumentet som tas upp är att det alltid förekommer viss 
förstrukturering vare sig den är medveten eller omedveten. Enligt Jacobsen (2002) behöver 
förstrukturering inte leda till att datainsamlingen blir sluten utan snarare att vissa enskilda 
aspekter sätts i fokus. Genom att vi skickade ut intervjuguiden dagen innan intervjuerna 
utfördes så fick respondenterna möjlighet att reflektera över de huvudpunkter som skulle 
belysas under intervjuerna och på så sätt anser vi att de kunde ge oss mer detaljerad och 
ingående information. På grund av att de hade tid att fundera över dessa frågor kunde 
intervjuobjekten fundera över de ämnen som skulle tas upp och på så sätt undvika att vissa 
svar blev outvecklade och felaktiga. Den guide som vi skickade ut följdes inte från början till 
slut under själva intervjuerna utan den fungerade som ett underlag som såg till att alla de 
centrala ämnena belystes.   

2.4	  Urval	  
  
Anledningen till att vi valde att studera ICA och Coop var att dessa är de enda 
livsmedelskedjorna i Sverige som i dagsläget använder sig av CRM-system vid utformandet 
av direktmarknadsföring, och därmed representerar dessa hela den population som vi utefter 
våra kriterier valt fokusera på. Vi anser dock att resultatet av denna studie även är relevant för 
de livsmedelskedjor som kan komma att implementera CRM-system i framtiden.     
 
Då vi kontaktade livsmedelskedjorna angående en intervju fick vi en intervju med David 
Holmstrand som är CRM Manager på ICA och Stormarknadschefen på en Coop butik i 
Halland. Denna stormarknadschef har efter eget önskemål anonymiserats i denna uppsats och 
vi har därmed tilldelat denne ett fiktivt namn, Gustav Svensson, som kommer att användas för 
att referera till denne stormarknadschef genomgående i uppsatsen. Då vi gjorde urvalet av 
intervjuobjekt utgick vi från att grunda undersökningen på de individerna med den största 
kunskapen inom studiens ämnesområde. Eftersom undersökarna vid en kvalitativ metod 
endast når ett fåtal personer uppstår problem med representativiteten med dem som frågas 
(Jacobsen, 2002). Generaliseringsproblem kan därmed bli en följd av en kvalitativ ansats, det 
vill säga låg extern giltighet (ibid). Eftersom vi har intervjuat två olika personer inom två 
olika företag med skilda positioner så är vi medvetna om att jämförelse mellan 
intervjuobjekten försvåras. Vi har därför hållit de eventuella konsekvenserna av detta i åtanke 
genomgående i arbetet och därmed anser vi att vi har kunnat göra en än mer djupgående 
analys. Eftersom de båda empiriska studierna inte bara jämfördes med varandra utan även 
med den teoretiska grunden så anser vi att vår studie fick ett bredare och djupare perspektiv 
på grund av spridningen. Det faktum att intervjuobjekten arbetade på två olika positioner 
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inom respektive företag medförde att vi fick fler synsätt och en bredare kunskapsgrund på det 
ämne som studerats. På så sätt har vår studie inte baserats på ett visst perspektiv utan fått ett 
större djup då både perspektivet från en högt uppsatt på ett huvudkontor och en 
stormarknadschef belystes. Urvalet av intervjuobjekt har betydelse för frågornas utformning 
och undersökningsupplägget utgör en ram för hur frågorna konstrueras (Wärneryd, 1990). 
Båda intervjuobjekten hade stora kunskaper om det ämne som undersöktes men belyste detta 
ur två skilda synvinklar och perspektiv. Då vi jämförde svaren från dessa intervjuer hade vi 
därför deras respektive positioner, och dess eventuella inverkan i svaren, i åtanke.    

2.5	  Analysprocessen	  
  
När vi hade genomfört intervjuerna så var det dags att dels jämföra dessa med varandra och 
dels jämföra dem var för sig med vår teoretiska grund i en analys. En analys av kvalitativ data 
handlar om tre saker enligt Jacobsen (2002); beskrivning, systematisering och kategorisering 
samt kombination. Beskrivning handlar om att som undersökare försöka få en så djup och 
detaljerad beskrivning av sin insamlade data som möjligt (ibid). Efter utförda intervjuer så 
skrev vi som undersökare ner all information ord för ord som framkommit under intervjuerna. 
På så sätt fick vi med svaren från respondenterna i sin helhet och undvek på så sätt att viktig 
information förbisågs. Systematisering och kategorisering innebär istället en sållning och 
förenkling av informationen för att öka överblickbarheten av materialet (Jacobsen, 2002). 
Nästa steg för oss som undersökare var att försöka urskilja mönster i den insamlade data och 
på så sätt hitta likheter och skillnader i respondenternas svar. Vi valde även här att dela in 
svaren i ett antal kategorier som vi ansåg centrala i vår studie. Efter denna systematisering 
kommer tolkningsfasen, där undersökaren försöker generalisera eller bringa viss ordning i 
data (Jacobsen, 2002). Vid tolkningsfasen i analysen av den empiriskt insamlade data går 
intervjuarna djupare i den insamlade informationen än vad som sagts rakt ut under 
intervjuerna, detta för att hitta relationer i data som inte direkt återges i den empiriska texten 
(Kvale, 2007).  
 
Under dessa faser i analysprocessen sker det en reduktion av den mångfaldiga informationen, 
något som inte kan eller bör undvikas (Jacobsen, 2002). För att minska risken att viktig 
information utelämnas är det dock bra att hålla analysen öppen till en början för att sedan 
gradvis snäva av den (ibid). Vi började vår analysfas med att skriva ned ordagrant vad 
intervjuobjekten svarat för att senare sålla bort viss information som vi ansåg överflödig för 
vår studie. På så sätt försäkrade vi oss om att ingen viktig information förbisågs från början. 
Jacobsen (2002) menar också på att analysen ska vara en berikning av de ursprungliga data då 
nya begrepp och kategorier formas vilka sedan kan ge nya insikter. Denna berikning kan 
endast ske genom en medveten reduktion av den insamlade informationen för att finna det 
som är mest centralt för studien (ibid). Då vi genomförde analysen valde vi ut de delar från de 
empiriska studierna som vi ansåg centrala i förhållande till vårt syfte och dessa jämfördes 
sedan med varandra samt med de teorier vi använt oss av som teoretisk bas för att på så sätt 
urskilja mönster i data som tidigare inte upptäckts.     
  
Enligt Jacobsen (2002) måste undersökarna skapa olika kategorier utifrån den insamlade 
informationen för att kunna få en överblick över det studerade fenomenet. Kategorisering är 
ett verktyg som underlättar då undersökarna vill kunna visa att vissa slags data liknar varandra 
eller att vissa data skiljer sig åt. Ett krav på kategorierna är att de ska vara relevanta i 
förhållande till den data som samlats in (Jacobsen, 2002). I analysen började vi med att 
kategorisera den empiriska informationen och sedan även teorin utefter de sex kategorier som 
vi hade lyckats urskilja i data. Dessa ställdes mot varandra för att vi skulle kunna urskilja 
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olika sammanhang och mönster där vi med stöd av den utvalda teorin och empirin formade 
egna tolkningar och slutsatser.   
  
Jacobsen (2002) skiljer mellan två olika analysmetoder av kvalitativ data; analys av enskilda 
fall och analys där flera fall jämförs. Vid en analys tvärs över flera fall så ser undersökaren 
närmare på ett visst ämne och försöker klargöra hur olika personer uppfattar detta. Kvalitativa 
studier är ofta en blandning av de två ansatserna enligt Jacobsen (2002) och i många fall 
kompletterar de varandra och ger större helhet i förståelsen av materialet. I vår analysprocess 
har vi dels analyserat intervjuobjektens svar var för sig med teorin och dels med varandra. På 
så sätt anser vi att vi har använt en blandning av analys ansatserna men med fokus på en 
analys tvärs över flera fall då vi jämförde svaren från de två intervjuobjekten.       

2.6	  Tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
  
Jacobsen (2002) skriver om två krav som ställs på undersökningar, dessa är giltighet och 
tillförlitlighet. Giltigheten är beroende på om undersökarna verkligen mäter det som de har för 
avsikt att mäta medan tillförlitligheten handlar om huruvida undersökarna kan lita på den 
informationen som de har samlat in. Eftersom insamlingsmetoden påverkar datas giltighet är 
det viktigt att diskutera om själva metoden för att samla in data lämpar sig för den specifika 
problemställningen. Metoden påverkar även datas tillförlitlighet eftersom alla metoder är 
selektiva vid insamlingen av information (Jacobsen, 2002). Eftersom vi i vår uppsats valde att 
fokusera på de två svenska livsmedelskedjorna som använder CRM data vid 
direktmarknadsföring ville vi få fram mer detaljerad och rik information än av vad den 
kvantitativa metoden medför. Då vi endast hade två intervjuobjekt var också den kvalitativa 
metoden lämplig för att belysa det fenomen vi studerade, detta då en kvantitativ studie lämpar 
sig då undersökarna intervjuar flertalet objekt och då generalisering ska möjliggöras. Vi ansåg 
därför att den kvalitativa datainsamlingsmetoden var en förutsättning för att vi skulle kunna 
jämföra de två livsmedelskedjorna, dels med varandra och dels med teorin, på ett djupare 
plan. Det faktum att en av våra respondenter efter eget önskemål har anonymiserats i 
uppsatsen är något som kan påverka tillförlitligheten av dennes intervjusvar eftersom det är 
svårt för läsaren att granska de svar som framkommit, samt att det inte är möjligt för denne att 
återgå till originalkällan. Dock har handledare, examinator samt opponenter fått ta del av 
intervjupersonens fullständiga identitet och därmed ökar tillförlitligheten i arbetet då dessa 
personer har kunnat kontrollera och granska intervjusvaren med insikt om respondentens 
identitet.         
  
Att kritiskt bedöma giltigheten och tillförlitligheten i kvalitativa undersökningar innebär att 
undersökarna förhåller sig kritiskt till den information som samlats in (Jacobsen, 2002). Den 
interna giltigheten handlar om resultatets giltighet och Jacobsen (2002) skriver att ett sätt att 
mäta den interna giltigheten är att se om flera personer är ense om att någonting är en riktig 
beskrivning. Under uppsatsens gång har vi arbetat med att stödja olika teorier med andra 
teorier samt att stödja slutsatserna i analysen, diskussionen och slutsatsen med de empiriska 
studierna samt med teorin. På så sätt har vi försökt öka tillförlitligheten i vår studie då 
Jacobsen (2002) menar på att tillförlitligheten ökar då flera källor anser någonting.    
  
Att kritiskt värdera våra källors förmåga att ge riktigt information är en annan viktigt del vid 
utvärderingen av intern giltighet enligt Jacobsen (2002) och här bör källornas närhet till det 
studerade fenomenet bedömas. David Holmstrand som arbetar som CRM ansvarig på ICAs 
huvudkontor anser vi är en person med god förmåga att ge djupa och riktiga insikter i det 
ämne som vi studerade. För att ge insikt i CRM-system inom ICA anser vi att han var den 
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mest kunniga personen inom detta område. Eftersom Holmstrand även arbetar med databasen 
och direktmarknadsföring inom ICA samt även arbetar med utformandet av 
lojalitetsprogrammen anser vi även att han var den mest lämpade personen att intervjua då vi 
ser till direktmarknadsförings- och lojalitetsaspekten av problemställningen.  
 
Gustav Svensson som är stormarknadschef på en Coop butik i Halland anser vi hade goda 
insikter i hur Coops CRM-system och direktmarknadsföring fungerade samt hur dessa 
eventuellt inverkade på kundernas lojalitet. I Gustavs Svenssons fall ifrågasatte vi från början 
hans position på Coop då Svensson till skillnad från Holmstrand inte är ansvarig för Coop 
koncernens CRM-system. Från började kontaktade vi Svensson för att han i sin tur skulle 
kunna vidarebefordra vår förfrågan angående en intervju till Coops huvudkontor, vi kom då i 
kontakt med huvudkontoret som i sin tur hänvisade oss tillbaka till Svensson, då han ansågs 
ha tillräckligt stora kunskaper inom ämnet. Efter vår intervju med Gustav Svensson fanns det 
inga tvivel om att han inte hade tillräcklig expertis inom vårt ämnesområde eftersom han 
innesatt med breda kunskaper om Coops CRM-system, Svensson visade oss under intervjun 
hur systemet såg ut och hur det fungerade. Vi anser att vi fick ett annat värdefullt perspektiv 
på CRM då Svensson som butikschef haft möjlighet att observera effekterna av CRM data på 
butiksnivå. Eftersom vi intervjuade två personer med olika positioner fick vi alltså en 
spridning i deras respektive expertområden och därmed försvåras en jämförelse. Dock anser 
vi att vi på detta sätt fick en djupare insikt i samtliga fenomen som studerades då 
kunskapsgraden inom de olika ämnena varierade och kompletterade varandra. 
  
Extern giltighet handlar om i vilken grad som resultaten från den kvalitativa studien kan 
generaliseras och Jacobsen (2002) skriver att kvalitativa studier ofta har problem med 
representativiteten då undersökarna ofta väljer ett fåtal intervjuobjekt. Därmed blir det svårt 
att hävda att de resultat som framkommit av undersökningen gäller för hela populationen 
(ibid). Även Bryman och Bell (2007) anser att en av de viktigaste delarna i en undersökning 
är giltigheten. Bryman och Bell (2007) tar även upp problemet angående om undersökningen 
kan generaliseras till något mer en endast den specifika undersökningen. Här handlar det till 
stor del om hur personer och organisationer har blivit utvalda för just den specifika 
undersökningen (Bryman & Bell, 2007).  
 
Eftersom att vi i vår uppsats fokuserat på de två kedjorna inom svenska livsmedelsbranschen 
som i dagsläget använder sig av CRM-system vid direktmarknadsföring anser vi att 
generaliserbarheten är begränsad till denna population. Vi har dock riktat in oss på två utav de 
två livsmedelskedjorna och därmed representeras 100 procent av den avgränsade 
populationen. Våra slutsatser är därmed inte applicerbara på hela den svenska 
livsmedelsbranschen utan begränsad till de svenska livsmedelskedjor som använder sig av 
CRM-system vid direktmarknadsföring. Därmed kan slutsatserna från denna studie även 
tillämpas på de svenska livsmedelskedjor som i framtiden kan komma att implementera 
CRM-system. Dagligvarukartan visar upp hur stor marknadsandel som de olika 
livsmedelskedjorna hade under år 2011 [13]. Kartan visar att ICA och Coop tillsammans har 
en försäljningsandel på över 70 procent i Sverige, därmed anser vi att generaliserbarheten för 
de livsmedelskedjor vi har analyserat ändock representerar en hög andel av marknaden inom 
den svenska livsmedelsbranschen. 
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Figur 1, Försäljningsandelar 2011 inom livsmedelsbranschen i Sverige,  
Marknadsandelar [13]. 

 
Då vi vill kontrollera tillförlitligheten i vårt arbete skriver Jacobsen (2002) att undersökarna 
bör ställa sig frågan om huruvida något hos själva undersökningen kan ha påverkat det 
framkomna resultatet. De som undersöks påverkas av undersökaren medan undersökaren i sin 
tur påverkas av de relationer som uppstår i datainsamlingsprocessen. Under alla slags 
undersökningar så utsätts intervjuobjekten för olika slags signaler och stimuli som dessa 
personer reagerar på. Intervjuar effekten är en faktor vid beaktande av tillförlitlighet och 
innebär att intervjuaren påverkar den som intervjuas genom hur denne ser ut, talar, klär sig 
samt använder kroppsspråk med mera (Jacobsen, 2002). Under båda intervjutillfällena 
försökte vi påverka intervjuobjekten i så liten grad som möjligt genom att låta dem tala fritt 
och styra intervjuerna så lite som möjligt. Dock är det svårt för oss att avgöra hur vi eventuellt 
kan ha påverkat intervjuobjekten då vissa av dessa faktorer är omedvetna och därmed svåra 
för undersökarna att påverka. 
  
Kontexteffekten är en annan faktor som påverkar tillförlitligheten och handlar om på vilket 
sätt själva omgivningen vid intervjutillfället kan ha påverkat resultatet (Jacobsen, 2002). Vid 
telefonintervjun med David Holmstrand på ICA är det svårt att säga hur den eventuella 
omgivningen kring honom kan ha påverkat intervjusvaren. Det enda vi kan säga är att han 
befann sig på sin arbetsplats under själva intervjun och att han verkade väldigt lugn och 
avslappnad. Därav kan vi säga att han genom att få utföra intervjun på en bekant och naturlig 
miljö kan ha känt sig mer avslappnad. Vid den personliga intervjun med Gustav Svensson på 
Coop tog även denna plats på hans kontor i butiken i Halland och därmed genomfördes även 
denna i en miljö som tordes kännas trygg för intervjuobjektet. Vid både intervjuerna slapp vi 
avbrott och andra störande moment som kunde ha påverkat intervjuobjektets sinnestillstånd. 
Det viktigaste är enligt Jacobsen (2002) att undersökarna diskuterar och reflekterar över hur 
kontexten kan ha påverkat resultatet.   
  
  
  
  
 
 
  
  

Försäljningsandel	  
ICA	  49,4%	  

Coop	  21,4%	  

Axfood	  15,0%	  

Bergendahls	  7,4%	  

Lidl	  3,2%	  

Netto	  2,2%	  

Vi	  1,4%	  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
  
 
Här presenteras de teorier som legat till grund för vår studie. Vi har valt att dela in den 
teoretiska basen i sex olika grupper som vi anser är centrala och denna struktur används 
sedan genomgående i empirin och analysen. Anledningen till denna struktur är att vi vill 
underlätta läsandet och överskådligheten i vår studie för läsaren.   
 
  

3.1	  Direktmarknadsföring	  
  
De flesta marknadsföringsverktyg som företag använder för att attrahera och bibehålla kunder 
riktar sig till massmarknaden (Kotler & Armstrong, 2008). Genom att rikta sig till en så bred 
målgrupp som möjligt blir marknadsföringsbudskapet och företagets erbjudande 
standardiserat. Direktmarknadsföring innebär istället direkt kontakt mellan företag och 
individuellt utvalda kunder, detta med syfte att kunna få omedelbar respons från kunderna 
men även att kunna utveckla långsiktiga kundrelationer (ibid).  Direktmarknadsförare 
kommunicerar direkt med kunderna, ofta genom individuellt riktad marknadsföring, på ett 
interaktivt sätt (Kotler et al., 2008). För att kommunicera direkt med specifika kunder används 
bland annat medier så som e-post, post och telefon (Kotler & Armstrong, 2008). 
Direktmarknadsföring kan definieras som all kommunikation till en konsument eller 
företagsrepresentant som har till syfte att generera respons (C.L. Ng, 2005). Respons kan ske i 
form av en direkt order, krav på mer information eller ett besök till en butik eller annan 
affärsplats för att köpa specifika produkter eller tjänster. Genom direktmarknadsföring har 
marknadsförare utnyttjat alla möjliga kommunikationskanaler för att försöka påverka 
kunderna att köpa deras produkter (ibid). 
 
Direktmarknadsföring ger företag en chans att kommunicera direkt med kunden på ett 
interaktivt sätt och genom att använda omfattande databaser kan företagen skräddarsy 
kommunikationen och erbjudandena till specifika kundgrupper såväl som individuella kunder 
(Kotler & Armstrong, 2008). Förutom att bygga upp varumärken och kundrelationer används 
direktmarknadsföring för att få omedelbara och mätbara kundreaktioner (ibid). Tidigare 
användes direktmarknadsföring främst av företag så som katalog- och telefonförsäljare som 
samlade in konsumenternas namn och sålde sina varor genom medium som till exempel post 
eller telefon (Kotler et al., 2008). I dagsläget har direktmarknadsföring genomgått en stor 
förändring på grund av den snabba teknologiska utvecklingen och de nya 
marknadsföringskanalerna som finns tillgängliga. Direktmarknadsföring innebär både en 
direkt försäljningskanal till konsumenten utan några mellanhänder såväl som ett sätt för 
marknadsförare att kommunicera direkt med sina kunder (ibid). 
 
Direktmarknadsföring skiljer sig från reklam på tre olika sätt (Doyle & Stern, 2006). Först av 
allt utpekas ofta individuella kunder och deras namn anges många gånger i marknadsföringen, 
detta till skillnad från vid massmarknadsföringsmedium så som tidningar och television. En 
annan faktor som skiljer dem åt är att vid direktmarknadsföring eftersträvas omedelbar 
respons från kunden snarare än att öka varumärkeskännedomen. Slutligen kommer reklam vid 
direktmarknadsföring vanligen från tillverkaren av produkten eller tjänsten och inte från en 
mellanhand. Fler och fler företag använder idag direktmarknadsföring för att bygga 
individuella relationer med kunderna och därmed förstärka lojaliteten gentemot företaget 
(ibid).      
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På grund av det stora urval av kanaler som kan användas vid direktmarknadsföring för att 
utveckla relationer med kunderna är det viktigt att ha kunskap om direktmarknadsföringens 
grundpelare (Harridge-March, 2008). Dagens kunder förväntar sig att organisationen ska 
känna till vilka de är oavsett vilken kanal de använder för att få åtkomst till företaget. 
Teoretiker har kommit fram till fyra grundpelare inom direktmarknadsföring; utvecklandet av 
en databas, individualisering, strategiska kundrelationer och mätning av resultat. Liksom 
relationsmarknadsföring så handlar direktmarknadsföring både om att värna om existerande 
kunder samt om att förvärva nya kunder. Vissa organisationer har därför utvecklat sina 
databaser till att inkludera customer relationship management (CRM) system som möjliggör 
för företag att kombinera data från olika källor, på så sätt skapas en mer enhetlig syn av 
kunden utifrån olika perspektiv och dessutom reduceras risken för dubbelarbete (ibid). 
 
De flesta företagen använder idag direktmarknadsföring som ett komplement till andra 
marknadsföringsverktyg men inom vissa företag har direktmarknadsföring en central roll 
(Kotler & Armstrong, 2008). Direktmarknadsföring bidrar med många fördelar, både för 
säljare såväl som för köpare. För säljaren är direktmarknadsföring ett betydande verktyg vid 
utvecklandet av kundrelationer och genom databasbaserad marknadsföring kan säljare 
framföra sina erbjudanden via personligt anpassade kommunikationsmedel. Flexibilitet är 
därmed en annan fördel som direktmarknadsföring medför (ibid). För köparen så underlättar 
direktmarknadsföring på flera sätt då denna typ av marknadsföring är bekväm, privat och 
enkel (Kotler et al., 2008). Kunderna kan i bekvämhet hemifrån bläddra i 
försäljningskataloger och företagshemsidor vilken tid som helst på dygnet (ibid).    
  
Den ökade tillgängligheten till kunder har även bidragit till att företag i sin tur är mer 
lättillgängliga för konsumenterna (C.L. Ng, 2005). När en grupp av konsumenter köper till 
exempel en duschtvål så är det inte bara viktigt att veta varför de köper eller när de köper, 
utan varför kunderna inte köper de andra duschtvålarna. Det som konsumenterna inte gör eller 
köper bidrar med lika mycket information som det som de faktiskt gör eller köper. Denna 
information är relevant eftersom kunderna vid köp av en specifik duschtvål gjort ett urval från 
ett sortiment och därmed på egen hand placerat sig inom ett visst segment. 
Direktmarknadsföring behöver inte ha en specifik riktning vilket innebär att den ansträngning 
som görs för att nå ut till kunderna istället bör läggas på att hjälpa kunderna att hitta företaget, 
detta genom att erbjuda fler valmöjligheter och förändra de erbjudanden som medför värde 
för kunden (ibid). 
  
Företag bör väga kostnaden av att nå ut till kunderna mot kostnaden av att producera en rad 
produkter på ett sätt som i sig är marknadsindelande, som gör att kundens val är avslöjande 
samt attraherar kunderna att söka upp företaget (C.L. Ng, 2005). Olika kundsegment är villiga 
att betala olika priser eftersom de inte har något intresse av att efterlikna varandra och trots att 
alla produktval finns tillgängliga för samtliga segment så placerar sig kunden självmant i ett 
specifikt segment på grund av sitt produktval (ibid).  
 
På grund av att dagens sofistikerade teknologi är masskommunikation enkelt och 
organisationer reflekterar därför inte över vikten av att använda direktmarknadsföring i syfte 
att bilda långsiktiga kundrelationer (Harridge-March, 2008). Godin (1999) menar dock att om 
företag har kundernas tillåtelse att kontakta dem så innebär det att de erbjudanden som mottas 
troligtvis kommer att bemötas på ett bättre sätt. Detta eftersom kunden förväntar sig att 
organisationen ska kontakta honom eller henne samt att erbjudandet kommer att vara relevant 
och viktigt (Harridge-March, 2008). En positiv respons är troligare eftersom budskapet är 
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relevant, förväntat samt erbjuder värde för kunden och på så sätt kan en relation byggas upp 
eller fördjupas (ibid). 

3.2	  Mäta	  resultat	  
  
För att kunna utvärdera resultatet av investeringar i direktmarknadsföring måste 
målsättningen med marknadsföringen vara klarlagd (Doyle & Stern, 2006). Traditionellt sett 
har målsättningen med direktmarknadsföring främst varit att generera omedelbar försäljning 
men fler och fler företag använder nu denna typ av marknadsföring för att bygga upp 
individuella relationer med sina kunder. Målsättningen är då att förstärka attityden och 
lojaliteten gentemot verksamheten. Att testa och välja mellan två olika direkt respons 
marknadsförings metoder är enkelt, att mäta det ekonomiska resultatet av en sådan kampanj är 
dock svårare. För det första så har en direktmarknadsförings kampanj ofta fördröjda effekter, 
det vill säga att konsumenter har uppmärksammat produkten och har för avsikt att köpa den i 
framtiden. Vissa kunder som responderar på kampanjen kommer också att köpa produkten i 
senare skeden, vilket gör att kampanjen kan generera värde över en längre period än vad som 
mäts (ibid).    
  
Organisationer måste få förståelse för vilka dess mest betydelsefulla kunder är och hur de ska 
arbeta för att behålla dem (Harridge-March, 2008). Insikt i hur dessa kunder rekryterades från 
början kan också ge marknadsförarna möjligheten att anpassa dessa framgångsmetoder för att 
försöka förvärva liknande kunder. CRM kan assistera företag vid analysen av olika 
marknadsföringskampanjers framgång och resultat. Sofistikerade kundanalyser kan underlätta 
för organisationen att testa olika erbjudanden, budskap och priser samt mäta kundernas 
respons, sedan kan denna analys kombineras med den övergripande kundinformationen och 
utnyttjas vid framtida kampanjer. För att företag ska få insikt i kundernas framtida inköp och 
köpbeteende kan de använda sofistikerade analyser av kunder med liknande köpmönster där 
tidigare inköp fungerar som en plattform vid utvecklandet av relaterade erbjudanden. Att 
utveckla profiler för ”bra” kunder kan också underlätta då företag vill försöka efterlikna den 
framgång som de har haft med vissa kundgrupper och överföra detta till kunder inom andra 
grupper (ibid).    

3.3	  Syfte	  med	  kunddatabas	  
  
Direktmarknadsföring ses ofta som ett verktyg som används för att förbättra uppbyggandet av 
relationer eftersom det för ett företag möjliggör direkt respons från de utvalda kunderna 
(Harridge-March, 2008). På så sätt ges en möjlighet till att etablera ett utbyte av synpunkter 
mellan företaget och dess kunder. När kunderna responderar på ett erbjudande så kan deras 
personliga data samlas in och när denna information sedan kombineras med andra kunders 
information i en analys, så kan det ge upphov till betydelsefull data som underlättar 
segmentering och targeting (ibid). 
  
En kunddatabas är en organiserad samling av data som bidrar med en helhetssyn över 
individuella kunder, denna inkluderar bland annat demografisk, geografisk och beteende 
information (Kotler et al., 2008). Databasen ger verksamheter en överblick över 
konsumenterna och deras beteende, därmed kan databasen vara ett viktigt verktyg i 
uppbyggandet av kundrelationer (ibid). Informationsteknik kan utnyttjas av organisationen för 
att samla data angående sina kunder för att sedan använda informationen vid beslutsfattandet 
av strategiska beslut (Park & Kim, 2003). Informationsteknik har även gjort det möjligt för 
organisationer att tillfredsställa kunders behov och intressen genom register av kunddata 
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(Ranjan & Bhatnagar, 2009).  Via kundinteraktioner kan CRM skapa, analysera och 
sammanställa kunddata som därefter kan användas till marknadsföring och service åt 
kunderna (Schoder & Madeja, 2004).    
  
Idag är värdet av kundinformation odiskutabelt och marknadsförare samlar in kunddata från 
en mängd olika källor, däribland internetsidor, e-post samt enkäter och dessa kunddata ger i 
sin tur insikt i mer effektiva sätt att nå ut till och förvärva kunder (C.L. Ng, 2005). De 
databaser som används vid direktmarknadsföring blir allt större och en våg av massutskick via 
e-post, brev och telefonförsäljning har spridits (ibid). De budskap som förmedlas till kunderna 
bör vara individualiserade i fråga om att adressera specifika kunder samt gällande de 
kommunikationsmedel som används (Harridge-March, 2008). På så sätt får kunden en känsla 
av kontroll över hur marknadsföringen förmedlas vilket kan medföra att direktmarknadsföring 
inte ses som ett intrång. Databasen kan användas för att kunna skräddarsy relevanta budskap 
och även bidra med data för framtida profilering. Dagens teknik erbjuder möjligheten för 
marknadsförare att personligt anpassa produkter, påverkan och priser för att matcha dem till 
kundernas specifika behov. Idag är det inte längre nödvändigt att överösa potentiella kunder 
med hundratals erbjudanden eftersom företag efter endast en transaktion med kunden vet 
tillräckligt om denne för att kunna individualisera framtida kommunikation (ibid). 

3.4	  Betydelsen	  av	  CRM	  
  
Customer relationship management (CRM) hjälper organisationer att hantera alla aspekter av 
kundkontakt för att på så sätt kunna öka lönsamheten för företaget, bibehålla organisationens 
existerande kunder och öka kundlojaliteten (Baltzan & Philips, 2008). Dessa aspekter av 
kundkontakt inkluderar kundens köp, kontakt med försäljningsstyrkan, besök på websidan, 
telefonsamtal om service och support, kredit och kontant betalningsinteraktioner samt 
marknadsundersökningsstudier av företaget, det vill säga all kontakt mellan konsumenten och 
verksamheten (Kotler et al., 2008). Problemet är att kundinformationen ofta är utspridd över 
organisationens olika delar och för att lösa detta problem använder sig många företag av 
customer relationship management system (ibid). En organisation kan inte existera utan några 
kunder och därför har organisationerna insett betydelsen av att tillfredsställa sina konsumenter 
(Baltzan & Philips, 2008). Kunder ses som den största tillgången för organisationer och deras 
framgång beror på hur väl organisationen kan skapa relationer med sina kunder då den 
viktigaste faktorn för organisationen är kundlojalitet (Ranjan & Bhatnagar, 2009). CRM är en 
affärsprocess och teknik som hjälper organisationen att tillfredsställa kundens behov vid en 
given interaktion med en enskild konsument (Bose, 2002). 
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Figur 2, Customer relationship management overview, Baltzan & Philips (2008), s. 317. 
 
Organisationen kan få kunskap om sina kunder genom CRM och detta hjälper organisationen 
att sälja produkter och tjänster mer effektivt, denna typ av CRM kallas analytisk CRM 
(Ranjan & Bhatnagar, 2009). Enligt Kotorov (2002) är analytisk CRM en 360 graders bild av 
kunden vilket är relevant för organisationens marknadsföring, service och försäljning. 
Greenberg (2004) definierar analytisk CRM som inhämtning, lagring, bearbetning, tolkning, 
utvinning och rapportering av kunddata till organisationen. Greenberg (2001) menar att CRM 
kan underlätta tre saker för organisationen; få en samordnad uppfattning om organisationens 
kunder via analytiska verktyg, hantera kundrelationer oberoende av vilken 
kommunikationskanal som används, så som personlig kontakt, telefon och internet samt 
förbättra kundrelationer och göra dem mer effektiva. 
  
Enligt Baltzan och Philips (2008) kan ett CRM-system finna all kommunikation som sker 
mellan organisationen och dess kunder så som via direkt försäljning, internet försäljning och 
epost. Därav kan CRM data öka kännedomen om varje enskild kunds köp- och 
handlingsvanor och detta bidrar till att organisationen kan kommunicera effektivt med varje 
kund, då de får en detaljerad förståelse för var och en av dem (ibid). Kunskap om kunderna är 
huvudfaktorn bakom ett framgångsrikt CRM-system (Ranjan & Bhatnagar, 2009).  När väl en 
organisation har förståelse för sina kunder kan de skapa en framgångsrik kundrelation, där 
kundernas individuella önskemål, behov och förväntningar uppfylls (Mitussis, O´Malley & 
Patterson, 2006). Organisationen måste alltså förstå att kunder i verkligheten har olika 
individuella behov (Sisodia & Wolfe, 2000). 
  
Företag analyserar informationen från kundtransaktioner för att se över den optimala 
marknadsföringsmetoden för att nå varje enskild kund (Baltzan & Philips, 2008). Ett CRM-
system kan bidra till ökad försäljning för organisationen då systemet kan identifiera kunder, 
och därigenom fungerar som ett verktyg vid designandet av specifika skräddarsydda 
marknadskampanjer för varje enskild kund. CRM-system bidrar även till en ökad 
kundlojalitet, då organisationer kan behandla varje kund individuellt, organisationen kan få 
insikt om varje kunds individuella önskemål och beteende och genom detta öka försäljningen 
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(ibid). CRM är en process som hjälper organisationer att förbättra kundlojalitet via riktade 
tjänster och produkter samt genom att samla och analysera kunddata (Rigby, Reichheld & 
Schefter, 2002). CRM-system samlar in data från alla delar av organisationen och kan ses som 
en triangel av service, marknadsföring och försäljning (Bradshaw & Brash, 2001). Många 
organisationer använder sig av olika marknadsföringsaktiviteter och ett CRM-system kan ge 
organisationen insikt om kunders framtid hos företaget vilket sedan används vid utvecklandet 
av marknadsföringen (Swift, 2001). 

3.5	  Nackdelar	  med	  ett	  CRM-‐system	  
  
Mitussis et al. (2006) anser att CRM-system kan vara motverkande i vissa anseenden då CRM 
nästintill endast fokuserar på relationen till slutkonsumenten och inte på relationen till övriga 
aktörer. Customer relationship management (CRM) influeras av relationship marketing (RM) 
men har till skillnad från RM nästintill uteslutande fokus på slutkunden, istället för att 
fokusera på leverantörer, distributörer, konkurrenter et cetera. RM ideologin fokuserar istället 
på de multidimensionella utbytesprocesserna som företag måste hantera, och ser relationen 
med slutkunden som endast en del i alla de möjliga och faktiska relationerna som företag är 
involverade i (ibid). Enligt Ranjan och Bhatnagar (2009) skulle dock marknadsföringen bli 
mer effektiv om organisationen inte fokuserar på alla relevanta faktorer utan istället fokuserar 
på vissa nyckelfaktorer. Organisationens trovärdighet ökar när företaget slutar att ägna sig åt 
att manipulera kunder utan istället fokuserar på äkta kundengagemang (McKenna, 1991). 
Denna transformation skulle öka effektiviteten i marknadsföringen då kunden känner ett 
samarbete med organisationen (Sheth & Parvatiyar, 1995; Gordon, 2000). Förmågan att 
utveckla framgångsrika relationer med kunderna är beroende av företagets skicklighet i att 
förstå kunderna, deras föränderliga behov och förväntningar, samt deras individuella 
preferenser (Mitussis et al., 2006). Teknologi, ofta i form av databaser, ses av många som 
kärnan av CRM där teknik används för att bygga långsiktig kontakt mellan förtagen och dess 
kunder (ibid). 
  
Att ge ut personlig information om sig själv har ökat misstänksamheten hos kunderna och 
detta skapar problem för organisationen då kunder väljer om de vill dela med sig av deras 
beteende till organisationen eller om de vill vara en bakgrundsfigur utan någon identitet 
(Millard, 2003). Tillit till organisationen krävs för att kunden ska vilja ha en relation med 
dem, utan tillit skulle inte kunden dela med sig utav någon personlig information. Såvida 
kunder inte ser någon förmån med att skapa en relation till organisationen tenderar de att 
lämna ut så lite information om sig själva som möjligt (ibid). Organisationer har bråttom med 
att bygga relationer med sina kunder och det är både ohållbart och onödigt då det inte är vad 
kunderna vill ha och därför kan det vara negativt för organisationen (Fisk, 1999). 
  
Om företag är öppna om varför de samlar in data och är villig att delge detta till kunderna, så 
är det troligare att kunderna kommer att vara villiga att ge företaget personlig information 
(D’Arcangelo, 2008). Att få kundernas tillstånd att kontakta dem kan löna vissa 
organisationer men det är viktigt att ett sådant tillstånd inte missbrukas genom att överösa 
kunderna med irrelevanta erbjudanden (Harridge-March, 2008). Företaget måste förstå att 
personligt anpassade budskap är en fundamental del av direktmarknadsföring och 
utvecklandet av relationer. Informationen om kunderna bör användas på ett sådant sätt att det 
förstärker relationen mellan företaget och dess kunder, misslyckas organisationen med detta 
kan det få negativa konsekvenser. En konkurrent kan kommunicera med kunden och ”stjäla” 
de kunder som känner sig försummade av företaget på grund av en mängd irrelevanta och 
opersonliga erbjudanden. Alternativt kan kunderna bli så negativt inställda till de opersonliga 
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budskapen att de väljer att dra tillbaka sitt kommunikationstillstånd (ibid). 
  
Flera författare (Ryals & Knox, 2001; Sin, Tse & Yim, 2005) skriver att det är svårt att mäta 
resultat vid CRM implementationer och det finns inget bra mätningssätt att utvärdera dess 
resultat trots den ökade betydelsen av CRM-system. Traditionellt sätt mäts företags framgång 
främst på analysering av finansiella siffror (Garrido-Moreno & Padilla-Meléndez, 2011). Med 
ett CRM-system vars uppgift är att öka kundrelationer så måste även mätningarna innehålla 
ett kundperspektiv (Chang, Liao & Hsiao, 2005). Vid mätningar av CRM-system 
rekommenderas därför att inte endast använd ett mätsystem utan ett tvådimensionellt 
mätsystem som inkluderar dels marknadsutveckling men även ekonomiska resultat (Garrido-
Moreno & Padilla-Meléndez, 2011). 

3.6	  Kundlojalitet	  och	  lojalitetsprogram	  
  
För de lojala kunderna har företag utvecklat olika taktiker för att hålla kvar dessa inom 
organisationen och exempel på detta är olika slags lojalitetsprogram (C.L. Ng, 2005). 
Kundlojalitet är ett värdefullt marknadsföringsresultat och lojalitet bidrar med lägre kostnader 
för företaget eftersom det är dyrare att försöka skaffa nya kunder än att bibehålla de kunder 
företaget redan har (Bellizzi & Bristol, 2004). Lojala kunder tenderar också att ge högre 
marginaler för företaget, då de spenderar mer och har starkare uppfattningar om de relativa 
fördelarna hos produktegenskaperna, varumärkena och den service som erbjuds, än vad 
mindre lojala kunder har. Under de senaste årtiondena har stormarknader inom 
livsmedelsbranschen försökt öka kundlojaliteten gentemot butikerna genom att utfärda så 
kallade lojalitetskort. Kunden får tillgång till ett lojalitetskort och behöver i utbyte endast ge 
viss personlig information, så som namn, adress och telefonnummer, och när kunderna sedan 
använder sina kort då dem handlar så får dem rabatt på vissa speciellt utvalda varor. De 
kunder som inte har ett lojalitetskort får betala ett högre pris för samma varor (ibid). 
  
Kortbaserade lojalitetsprogram växte fram alltmer under 1990-talet och de kräver vanligtvis 
att kunden får ett individuellt kundkort som skannas då kunden betalar (Karolefski, 1998). 
Skannern registrerar då information om kunden och de varor som han eller hon köper 
(Bellizzi & Bristol, 2004). Trots att lojalitetskort har utvecklats för att skapa lojalitet hos 
kunderna visar studier att kunderna tenderar att ha lojalitetskort på mer än en stormarknad 
(Brookman, 1999; Bellizzi & Bristol, 2004). En orsak kan vara att företagen inte utnyttjar den 
insamlade kunddata till fullo (Bellizzi & Bristol, 2004) utan endast använder lojalitetskorten 
som ett elektroniskt rabattsystem (Karolefski, 1998). Alla kunder med lojalitetskort betalar 
samma lågpris och alla som inte har lojalitetskort betalar ett högre pris, på så sätt lönar det sig 
för konsumenter att ha mer än ett lojalitetskort och att handla i olika butiker (Bellizzi & 
Bristol, 2004). En del företag använder dock lojalitetskorten på ett sådant sätt att de belönar 
de kunder som handlar oftast genom att ge kunderna extra poäng vid varje köptillfälle, vilket 
slutligen kan leda till gratisvaror eller rabatter. Kritik har lyfts fram mot detta system då det 
hävdas att de familjer med högre inkomst kommer att lönas då de vanligtvis handlar mer än 
familjer med lägre inkomst (ibid).                    
  
En studie i USA visar att lojalitetskort i sig inte ger upphov till högre kundlojalitet då många 
konsumenter har lojalitetskort på fler än en butik (Bellizzi & Bristol, 2004). För att verkligen 
fungera som lojalitetskort krävs det att fördelarna med lojalitetskorten binds samman med 
kontinuerligt användande till exempel; om du handlar för mer än 300 kronor denna vecka så 
får du 50 kronors rabatt, eller om du inom två veckor köper fem yoghurtpaket hos oss så får 
du den sjätte paketen på köpet (ibid). 
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Direktmarknadsföring har utvecklats till ett alltmer exakt och komplext medium som kräver 
erfarna användare (Harridge-March, 2008). Fler och fler marknadsförare är övertygade om att 
de måste bygga upp starkare kundrelationer med nuvarande kunder för att kunna skapa och 
uppnå kundlojalitet. Relationsmarknadsförings teorin innebär att marknadsförare bör förflytta 
sitt fokus från transaktionsmarknadsföring till att istället utveckla långsiktiga kundrelationer. 
För att kundlojalitet ska utvecklas bör organisationen fokusera på att bygga upp ett förtroende 
mellan köpare och säljare (ibid). 
  
Grönroos (1994) utvecklade idén om relationsmarknadsföring och han ansåg att 
relationsmarknadsföring handlade om att identifiera, etablera, bibehålla, utveckla samt ibland 
avsluta relationer med kunderna. Grönroos (1994) menade att målsättningen med att utveckla 
dessa relationer mellan företag och dess kunder var att ge upphov till ömsesidiga fördelar 
genom ett utbyte av kommunikation och utlovelser. Författaren menade vidare att 
relationsmarknadsföring är ett resultat av tillämpning av en mängd processer som involverar 
kommunikation, interaktion, dialog och värde (Grönroos, 2000). 
  
Att förvärva och värna om kundrelationer är en fundamental byggsten för en organisation som 
satsar på relationsmarknadsföring (Harridge-March, 2008). För att utveckla lojalitet hos 
kunden krävs det att företag värnar och tar hand om kunden. Lojalitet är i sin tur en 
målsättning med relationsmarknadsföring eftersom en lojal kund kan bidra med strategiska 
fördelar för organisationen. Att arbeta mot att uppnå kundlojalitet är därför en central uppgift 
för marknadsförare, och direktmarknadsföring kan vara en bidragande faktor vid utvecklandet 
av en sådan strategi (ibid).   
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	  4.	  Empiri	  
  
 
Nedan följer empiriska studier från ICA och Coop som vi har inhämtat genom två personliga 
intervjuer. Respektive studie inleds med en kort presentation av intervjuobjekten och följer 
sedan vår utarbetade struktur med indelning i sex grupper. Vi har valt att nedan återge det 
som vi själva ansåg var kärnan i svaren från dessa två intervjuer och därmed valt att 
utelämna information som inte hade någon koppling till studiens syfte.    
  
 

4.1	  ICA 	  
  
Följande empiriska studie om ICA har hämtats genom en intervju med D. Holmstrand 
(personlig kommunikation, 17 januari, 2012). David Holmstrand arbetar som teamchef för 
fyra personer och detta team kallas för team CRM. Team CRM ligger under en avdelning på 
ICA som heter CRM och ICA media och de i sin tur är placerat under funktionen marknad. 
CRM och ICA media ansvarar för CRM, kunddatabasen, ICAs lojalitetsprogram, utveckling 
av digitala medier, digital kommunikation och annonsering för ICAs gemensamma kanaler så 
som TV-reklam och tidningen Buffé. Holmstrand berättar att hans team ansvarar för de 
personliga erbjudandena som bland annat Mina varor och ICA student men de ansvarar även 
för hanteringen av kundinformation så som körrapporter. 
  
Holmstrand berättar att ICA består av fria handlare då varje ägare ansvarar för sin egen butik 
och ägarna ansluter sig till ICA rörelsen men i grund och botten äger de sin egen verksamhet. 
Holmstrand berättar vidare att varje butik är sin egna juridiska person, vilket innebär att de 
har rätt att samla in kunddata som vilket annat företag som helst såvida att de följer till 
exempel personrättslagen. Holmstrand menar att trots detta är det väldigt få butiker som 
sysslar med att samla in kunddata själva och oftast handlar det då om e-post adresser och 
liknande. David Holmstrand berättar vidare att all information som har med ICA kortet att 
göra ägs av ICA Sverige AB och butikerna har inte tillgång till de data om det inte går genom 
ICA, så det är alltså inte varje butik som äger sin data utan allt går genom ICA Sverige AB. 
Butikerna kan däremot få tillgång till tjänster baserade på insamlad data berättar Holmstrand 
och detta används oftast till direktmarknadsföring. David Holmstrand anser att det som 
utmärker ICA från sina konkurrenter är ICA idé, alltså enskilda handlares samverkan, då varje 
butik kan vidta de åtgärder som behövs i det lokala närområdet. 
  
Tre miljoner hushåll använder ICA kortet varje år enligt Holmstrand och detta motsvarar 
omkring fyra miljoner individer. ICA har en nettoomsättning på 55 940 000 TKR [14]. David 
Holmstrand berättar vidare att ICA har ungefär 9 till 11 miljoner transaktioner varje vecka, 
vilket blir ungefär en halv miljard transaktioner per år, detta är både identifierad försäljning 
då kunderna drar sina kort, men även oidentifierad försäljning då ICA inte har kunnat fånga 
upp vem det är som har gjort köpet. 

4.1.1	  Direktmarknadsföring	  
  
Holmstrand anser att ICA är bra på att utnyttja direktmarknadsföring då butikerna använder 
personanpassade erbjudanden gentemot sina kunder. Enligt Holmstrand använder ICA 
direktmarknadsföring på de flesta produkterna med relationsmässiga och centrala drag för att 
sedan ge belöning till kunder som handlar för ett visst belopp. 
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”ICA är bra på att nyttja direktmarknadsföring då lokala butiker kan skriva personligt till 
sina kunder då de till exempel kan berätta om vad som händer i butiken eller någonting som 
har med närområdet att göra vilket kan ge butikerna en mer naturlig känsla” berättar 
Holmstrand. 
  
Holmstrand anser vidare att målsättningen med direktmarknadsföringen är att ICA ska sälja 
mer men ur ett kundperspektiv är målsättningen även att kunden ska uppleva att ICAs 
kommunikation är mer relevant än kommunikationen från konkurrenter. Med 
direktmarknadsföringen kan ICA kommunicera effektiv och få ut informationen snabbare till 
sina kunder och därför anser Holmstrand att det inte finns någon mening för ICA att 
kommunicera till en grupp med okända kunder. Att använda kunddata för att se köpmönster 
gör det också möjligt för ICA att anpassa sitt sortiment på ett effektivt sätt enligt David 
Holmstrand. 
  
De olika ICA butikerna är inte endast intresserade av totaldata utan de vill till exempel veta 
om det är hundra olika kunder som köpt en vara eller om det bara är en kund som har köpt 
hundra stycken menar Holmstrand och därmed vill de etablera djupare relationer med sina 
kunder. Holmstrand berättar vidare om en direktmarknadsföringskanal som ICA använder sig 
av och som heter Mina varor, där kunden får individuellt anpassade erbjudanden på varor som 
denne ofta köper. Holmstrand berättar vidare att han tycker att det finns ett samband mellan 
direktmarknadsföring och CRM, då direktmarknadsföring ses som en del av CRM-systemet 
och då ICA genom dessa kunddata får kunskap om kundernas individuella behov. Om inte 
ICA lär sig kommer inte kunderna känna någon lojalitet menar Holmstrand utan kunden 
måste uppleva det som att efter varje interaktion blir ICA lite bättre. 

4.1.2	  Mäta	  resultat	  
  
På frågan hur ICA mäter resultat från direktmarknadsföringskampanjer berättar Holmstrand 
att ICA vid utvärderandet av kampanjer inte använder enskild information från varje kund 
utan främst utnyttjar den samlade kundinformationen. ICA mäter bland annat resultat genom 
kunders inlösen och hur de har utnyttjat ett erbjudande procentuellt sätt. ICA ser också till e-
post meddelande och analyserar hur många kunder som öppnar dem. Holmstrand berättar 
även att ICA delar in kunderna i olika grupper beroende på hur de responderat på olika 
erbjudande för att ICA på så sätt ska kunna anpassa framtida kommunikation till de olika 
grupperna. Holmstrand anser dock att ICA inte har stöd nog för att de enskilda butikerna ska 
kunna dra lärdom av direktmarknadsföringsresultaten i tillräcklig utsträckning för att kunna 
göra dem ännu mer individanpassade. 
  
Holmstrand tar här även upp vad han anser är skillnaden mellan CRM och 
direktmarknadsföring. Holmstrand anser att direktmarknadsförings främst reflekterar den 
genomsnittliga responsen från samtliga kunder medan CRM data kan ge mer djupgående 
kundinformation som till exempel om vilka kunder som responderat på ett visst sätt och 
varför. Holmstrand berättar om ett exempel där två personer får ett erbjudande och den ena 
personen ger en positiv respons medan den andra personen ger en negativ respons, vid 
direktmarknadsföring ses detta som 50 procent positiv och 50 procent negativ respons. Ett 
CRM-system kan däremot ge mer detaljerad information om vem det är av personerna som 
responderade positivt och vem som responderade negativt för att företaget ska kunna utforma 
kommunikationen på ett annat sätt framöver. Enligt Holmstrand har ICA idag främst fokus på 
direktmarknadsföringsaspekten men de har som ambition att inrikta sig mer mot CRM. 



25	  
	  

  
Sammanfattningsvis menar Holmstrand på att ICA mäter resultaten av 
marknadsföringskampanjerna på många olika sätt. Då ICA ser till erbjudandena genom Mina 
varor så mäter de resultatet genom att se till graden av inlösen på de olika varorna. Andra sätt 
att mäta räckvidden av en kampanj enligt Holmstrand är till exempel att se hur många 
erbjudanden som skickas ut och jämföra detta med hur många kunder som har utnyttjat 
erbjudandet. När det gäller TV-reklam berättar David Holmstrand att ICA försöker finna 
generellt sätt ganska breda varor som ska passa många av företagets kunder, men självklart 
försöker de finna varor som passa ICA bättre kunder. Enligt Holmstrand är detta är något som 
ICA mäter då de mäter hur många av ICAs bästa kunder, mellan kunder och så vidare som har 
köpt TV varor en viss vecka. 

4.1.3	  Syfte	  med	  kunddatabas	  
  
Enligt David Holmstrand finns det flera syften med att samla in kunddata då många olika 
områden inom ICA tjänar på kundinformationen. Bland annat anser han att kommunikationen 
till kunderna kan bli mer relevant och effektiv med stöd av kunddata. Holmstrand berättar att 
minst 99 procent av den insamlade kundinformationen kommer från att kunderna drar sina 
ICA kort. Sedan finns det även grundläggande kundinformation som ICA får när kunderna 
ansöker om ICA kortet menar Holmstrand men de kan även få tillgång till annan 
kundinformation om kunden så som e-post adresser och mobilnummer. Kundinformationen 
kan även hjälpa ICA att identifiera sina lönsamma kunder och på så sätt skilja dem från 
mängden men även se var ICA till exempel bör lägga sin nästa butik. Holmstrand anser även 
att kunddata kan bidra till att hitta mönster i sina kunders beteende som gör det möjligt för 
ICA att anpassa sig till sina kunder. Holmstrand berättar att ICA utnyttjar bland annat 
kunddata marknadsföringsmässigt genom butikernas olika utskick.     

4.1.4	  Betydelsen	  av	  CRM	  
  
Då David Holmstrand ser till CRM i ett brett perspektiv som inkluderar alla de 
kontaktpunkter som kunden har med företaget så anser han att CRM-systemet har stor 
betydelse. Syftet med CRM-systemet är enligt Holmstrand att ICA ska kunna lära sig om vad 
som är specifikt för varje enskild kund och vad deras förväntningar är på ICA. 
 
“Betydelsen av CRM-system ligger i dess möjlighet att ge en djupare förståelse för kunderna 
och vad dem vill ha, vilket kan effektivisera kundkontakten då ICA kan segmentera kunderna 
och därmed skicka ut personunika erbjudanden som just de kunder är intresserade av” menar 
Holmstrand. 
  
Holmstrand tar som exempel upp butiksbiträden som känner igen kunden och vet vad denne 
vill ha och detta vill de på ICA återskapa i en stor skala och här anser Holmstrand att vikten 
av CRM ligger. Holmstrand menar att CRM handlar om att lära sig av relationen till kunden 
och därefter kan ICA anpassa sin direktmarknadsföring för att på så sätt få kunden till ett visst 
mål. Holmstrand anser att målsättningen med ett CRM-system är att förbättra försäljningen 
och relevansen i ICAs erbjudanden så att kunderna känner att ICA är deras förstahandsval. 

4.1.5	  Nackdelar	  med	  ett	  CRM-‐system	  
   
När David Holmstrand talar om nackdelarna om CRM så tar han upp problemet med att vissa 
kunder är motsträviga mot att dela med sig av personlig information men samtidigt vill 
kunderna kunna utnyttja de förmåner som tillkommer med att ha ett medlemskort. 
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”CRM-systemet kan ge motsatt effekt, det vill säga att istället för att stärka relationen med 
slutkunden så kan de snarare bli mer distanserad på grund av kundens känsla av att ICA 
övervakar deras köpbeteende” berättar Holmstrand. 
  
Holmstrand menar därför att det är viktigt att ha det perspektivet i tankarna då ICA utformar 
direktmarknadsföringen. Holmstrand berättar att detta problem skulle kunna lösas på ett annat 
sätt, ICA skulle kunna sänka alla sina priser. Detta är dock inget som ICA vill göra då de vill 
ge mer prissänkningar till kunder som är lojala till företaget och därför vill ICA istället ha en 
vettig prisnivå för alla kunder men ge lite extra till de kunder som anses bra för ICA. 
Holmstrand anser även att en stor nackdel med CRM-system är att de kan vara ganska 
komplexa då det är väldigt många system och mappar som är inblandade. 

4.1.6	  Kundlojalitet	  och	  lojalitetsprogram	  
  
ICA korten lanserades 1990 och David Holmstrand förklarar att huvudsyftet var att bankerna 
skulle höja sina kortavgifter. Genom att installera egna kort och terminaler skulle den höjda 
kostnaden försvinna och ur ett kundperspektiv skulle detta även hjälpa kunderna att hålla koll 
på sina matinköp. Genom att kunder kunde ha ett kort som de satte in pengar på blev de 
medvetna om hur mycket pengar som de spenderade på matvaror. Enligt Holmstrand har ICA 
med tiden byggt upp ett lojalitetsprogram kring ICA korten och i dagsläget används dem inte 
bara som ett adressregister utan även för att ICA ska kunna se hur mycket kunderna handlar 
för och vad dem handlar för sorts varor. 
  
Holmstrand berättar att med ICA kortet så får kunden bonuspoäng för varje krona som dem 
handlar för, men han förklarar även att det finns olika nivåer som kunden kan nå där han eller 
hon får något extra ju mer de handlar, ett exempel på detta är tidningen Buffé. Holmstrand 
tycker att detta är ett relativt enkelt lojalitetsprogram och han anser att ICA skulle kunna 
utveckla detta system mer och framför allt kunna göra det tydligare för kunderna. ICA kortet 
är gemensamt för alla ICA butiker, men de enskilda butikerna eftersträvar att kunderna ska 
handla hos just dem. Holmstrand berättar vidare att varje enskild butik även har möjlighet att 
utforma sin egen direktmarknadsföring men att inte alla nyttjar den möjligheten.   

4.2	  Coop	  
 
Följande empiriska studie om Coop har hämtats genom en intervju med G. Svensson 
(personlig kommunikation, 17 januari, 2012). Gustav Svensson arbetar som stormarknadschef 
på en Coop butik i Halland och enligt Svensson har Coop cirka 3 miljoner medlemmar i 
Sverige, vilket innebär att det är 3 miljoner människor som äger ett Coop-medlemskort. 
Svensson anser att detta är en ganska hög siffra då det motsvarar 30 procent av Sveriges totala 
befolkning. Coop hade en nettoomsättning på 21 312 641 TSK [15]. Coop är samlingsnamnet 
för samtliga butiker; Coop forum, Coop nära, Coop extra och Coop konsum och Svensson 
berättar även att dessa har en gemensam marknadsföringsavdelning. Detta innebär att all 
marknadsföring från Coop är gemensam och att alla kampanjer gäller för samtliga butiker. 
  
När det kommer till marknadsföring inom Coop butiken i Halland berättar Gustav Svensson 
att det främst är marknadsföringsavdelningen på Coops huvudkontor som jobbar med 
marknadsföring, men att han som stormarknadschef får en viss marknadsföringspott.  Denna 
pott kan Svensson själv välja hur han vill använda för att göra lokal marknadsföring gentemot 
sina konkurrenter. De kommunikationskanaler som de använder sig av vid marknadsföring 
inom Coop är främst TV, tidningar och kvällspress menar Svensson. Tidningen MerSmak 
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som går ut till alla medlemmar en gång i månaden är en kanal som står för en stor del av 
Coops marknadsföring och den innehåller ofta en mängd special erbjudanden. Direktreklam 
är en annan kanal som används genom att Coop skickar ut reklamblad till alla hushåll en gång 
i veckan. 

4.2.1	  Direktmarknadsföring	  
  
Då vi går in på direktmarknadsföring förklarar Svensson att de inom Coop koncernen håller 
på att utveckla denna typ av marknadsföring för att den ska bli ännu mer riktad och verkligen 
punktmarkera individuella kunder. Svensson anser att Coop inte riktigt har nått dit eftersom 
att Coop i dagsläget endast segmenterar in sina kunder i olika grupper utefter ett antal 
kategorier. På så sätt blir direktmarknadsföringen styrd av de olika grupperna och Coop går 
inte in på individnivå med sina kunder. 
  
Enligt Svensson själv är ICA duktigare på denna typ av riktad marknadsföring och han anser 
att de har gått ett steg längre vid utvecklandet av sitt CRM-system. På så sätt ser Svensson ett 
tydligt samband mellan CRM-system och direktmarknadsföring och han anser att de två 
definitivt samverkar med varandra. Syftet med direktmarknadsföring anser Svensson är att på 
ett tidigt stadie tydligt förmedla Coops erbjudanden och att öka kundlojaliteten. Svensson ser 
ett samband mellan marknadsföring och kundlojalitet och han menar på att sedan återbäringen 
infördes har antalet trogna kunder ökat. Förr var det många som hade ett medlemskort hos 
Coop men som inte utnyttjade detta då de handlade, men Svensson menar på att sedan de 
marknadsförde konceptet med återbäringen har betydligt fler medlemmar börjat använda sitt 
MedMera-kort. 

4.2.2	  Mäta	  resultat	  
  
Gustav Svensson berättar att de på Coop har sätt att mäta resultaten av 
direktmarknadsföringskampanjer, till exempel så mäter de skillnaden mellan hur många 
kupongerbjudanden som skickats ut och hur många kunder som registrerat sina kuponger i 
butiken. Genom att följa kupongerna på detta sätt så kan de på Coop avgöra om det var en bra 
eller dålig kampanj. 
 
“Eftersom vi vet hur många direktmarknadsföringserbjudanden som skickas ut i vårt område 
så kan vi jämföra denna siffra med hur många kuponger som inlöses. Om vi till exempel 
skickar ut 4000 kuponger riktade till barnfamiljer och 3000 kuponger sedan registreras i 
datasystemet kan vi avgöra genomslagskraften av den kampanjen” berättar Svensson.  
 
Svensson anser själv att en inlösen på runt 20 procent är en ganska bra siffra. Denna grad av 
inlösen på direktmarknadsföringserbjudandena anser Svensson även visar ett samband mellan 
direktmarknadsföringen och kundlojaliteten till butiken. Vidare förklara Svensson att lokala 
Coop butiker kan studera kundernas kvitton under en kampanj för att se om kunderna endast 
handlar kampanjvarorna eller även köper andra varor i butiken. Svensson berättar vidare att 
han själv brukar gå in och studera kundernas kvitton under vissa kampanjer för att se om de 
har köpt fler varor än de som var på kampanj. Detta kan Svensson göra lokalt i sin butik 
eftersom det är något som han personligen vill veta. Coop butiken i fråga förlorar mycket 
pengar på en billig kampanj om inte kunderna också köper någonting annat menar 
Svensson.    
  
Dessa egna mätningar leder dock egentligen inte till så mycket enligt Svensson förutom att 
butikerna kan dra en slutsats om huruvida det var en bra eller dålig kampanj och sedan föra 
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dessa åsikter vidare till huvudkontoret. Svensson förklarar att om han anser att en kampanj är 
dålig kan han inte själv göra så mycket åt det utan han får som stormarknadschef följa det 
som huvudkontoret bestämmer. Dock menar Gustav Svensson på att han kan välja att placera 
vissa kampanjvaror taktiskt beroende på om han tycker att en kampanj verkar bra eller dålig. 
Om Svensson anser att hans butik kommer att förlora pengar på en billig kampanj kan han 
försöka minska kampanjvarans exponering i butiken och på så sätt göra det svårare för kunder 
att hitta varan.   

4.2.3	  Syfte	  med	  kunddatabas	  
  
Enligt Gustav Svensson samlar Coop in kunddata i sitt datasystem genom den information 
som lagras då kunderna drar sina Coop MedMera-kort då dem handlar. Dessa kunddata 
utnyttjas sedan då Coop ska göra till exempel direktmarknadsföringskampanjer. 
 
“Genom den insamlade kundinformationen kan vi på Coop identifiera kundernas köpmönster, 
dela in kunderna i segment och därmed avgöra vilka slags kuponger eller erbjudanden som 
bör riktas till dessa olika kundgrupper” menar Svensson.     
  
När vi tar upp företagens syfte med att samla in kunddata berättar Svensson att syftet enligt 
honom är att få kunderna att komma tillbaka till butiken, det vill säga att skapa kundlojalitet. 
Gustav Svensson beskriver det som att de på Coop vill kunna ge kunden bra och anpassade 
erbjudanden som gör att denne återkommer till butiken och handlar. Det finns inget annat 
syfte med att samla in kunddata enligt Svensson då han menar på att om ett företag vill ha 
kunder är det kundlojalitet som verksamheten måste fokusera på. 

4.2.4	  Betydelsen	  av	  CRM	  
  
Då vi går in på ämnet datasystem berättar Gustav Svensson att de på Coop har ett CRM-
system som heter RMF, som står för relationsmarknadsföring, och i detta system samlas den 
kundinformation som Coop samlar in då kunderna drar sina medlemskort i butikerna. 
Svensson berättar vidare att Coop har haft sitt RMF-system i 10-12 år nu men att systemet har 
utvecklats under åren. Dock menar Svensson på att de inom Coop har varit för långsamma i 
utvecklingen av datasystemet vilket har gjort att flera andra verksamheter har sprungit förbi, 
som exempel nämner han ICA. 
  
Då Svensson beskriver det CRM-system som de använder sig av inom Coop koncernen så 
säger han att de genom datasystemet kan dela in kunderna i olika segment och genom detta 
anpassa direktmarknadsföringen utefter de olika kundgrupperna. Då Coop kan rikta sina 
erbjudanden och anpassa dem efter de olika segmenten kan de också arbeta med att nå de 
olika målsättningarna med direktmarknadsföringen som de har för de olika grupperna menar 
Svensson. Vidare berättar Gustav Svensson att målsättningen med direktmarknadsföringen då 
det kommer till segmentet barnfamiljer är att få dem att göra ytterligare besök i butiken, alltså 
öka kundlojaliteten. Lojalitet är ett syfte inom alla segment menar Svensson men vid till 
exempel segmentet premium så är ett annat syfte att kunden ska handla någonting annorlunda 
i butiken.     
  
Gustav Svensson anser att grunden i Coops verksamhet är dess färskvarusortiment medan 
CRM-systemet fungerar som en draghjälp som ständigt måste utvecklas. Vidare anser 
Svensson att medlemskorten tillsammans med kunddatabasen gör att Coop kan erbjuda 
kunderna något extra som gör att kunderna blir mer köptrogna och kommer tillbaka till 
butiken. Datasystemet är därmed en viktig byggsten för att binda kunderna till butiken så att 
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de gör återbesök enligt Svensson. 

4.2.5	  Nackdelar	  med	  ett	  CRM-‐system	  
  
Då vi går in på nackdelar med CRM kom det under intervjun med Gustav Svensson fram att 
han inte kunde se några nackdelar med ett system som gör att Coop får in fler kunder i 
butiken och som gör att de på Coop kan få dem att handla mer. Dock anser Svensson att de på 
Coop måste bli bättre på att ständigt utveckla och förbättra sitt CRM-system. Gustav 
Svensson anser att det är otroligt viktigt att Coop hela tiden hänger med i utvecklingen och 
ständigt kommer med nya idéer. 
  
Svensson anser också att det finns en brist i Coops CRM-system i dagsläget eftersom de sju 
olika kundsegment som CRM-systemet sorterar in kunderna i inte är felfritt. Svensson 
berättar vidare att det har hänt att kunder har sorterats in i ett felaktigt segment på grund av ett 
avvikande engångsköp, vilket kan verka negativt i kundens ögon. Svensson berättade till 
exempel om pensionärer som köper blöjor till sina barnbarn och därefter får 
direktmarknadsföringserbjudande riktade till barnfamiljer. Svensson trycker igen på vikten av 
att Coop måste utveckla sitt CRM-system så att de verkligen punktmarkerar specifika 
individer, på så sätt kan dessa segmenteringsfel då kunderna inte får anpassade 
direktmarknadsföringserbjudanden undvikas. 

4.2.6	  Kundlojalitet	  och	  lojalitetsprogram	  
  
Enligt Gustav Svensson var Coop först bland svenska livsmedelskedjor med att introducera 
ett medlemskort och i dagsläget har Coop omkring tre miljoner medlemmar. Då vi går in på 
ämnet lojalitetsprogram berättar Svensson att Coop tidigare använde sig av presentkort med 
checkar som skickades ut till de kunder som handlat för en viss summa. Sedan december 2010 
så införde dock Coop ett nytt lojalitetskoncept som innebär att medlemskunderna får 
återbäring relaterat till hur mycket som de handlar för. Svensson förklara att återbäringen 
fungerar på så sätt att månaden efter kunden har handlat så får han eller hon en viss procent på 
det beloppet återinsatt på sitt konto. Om kunden dessutom betalar med Coop MedMera-kortet 
får denne upp till fem procents rabatt och enligt Svensson är detta det bästa erbjudandet som 
finns på hela marknaden. Svensson berättar vidare att medlemskunderna kan få återbäring 
även hos Kooperativa förbundets butiker så som Expert och Akademibokhandeln, dessutom 
får kunden en halv procent återbäring oavsett var de handlar i hela Sverige då de betalar med 
Coop MedMera-kortet. 
 
“Vid marknadsföringen av det nya lojalitetprogrammet så tycker jag att vi på Coop 
krånglade till det för mycket, vilket resulterade i att konsumenterna inte riktigt förstod 
konceptet. En bidragande faktor till detta var att Coop i marknadsföringen talade om 
återbäringen i procentform, vilket var en nackdel eftersom folk vill veta tydligt och klart i 
pengar hur mycket de får tillbaka” menar Svensson.  
  
Enligt Svensson har de på denna Coop butiken i Halland en hel del prisjägare som kör runt till 
och har medlemskort hos de olika livsmedelsbutikerna för att kunna komma över de billigaste 
varorna hos de olika verksamheterna. Gustav Svensson berättar att de märkte av dessa 
prisjägare tydligt då det startades en ny konkurrent nära denna Coop butiken i Halland för tre 
år sedan. Då denna konkurrent öppnade förlorade Coop butiken i fråga 20 procent av sin 
försäljning men Svensson berättar vidare att trots att de tappade 20 procent av försäljningen 
fick de ett bättre resultat det året. Detta beror enligt Svensson på att många av de kunder som 
de tappade i butiken var prisjägarna, som bara jagade pris hela tiden och endast köpte det allra 
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billigaste. En nackdel med dessa prisjägare är också enligt Svensson att de köper mycket av 
det som är billigast vilket leder till att dessa kampanjvaror ibland är slut då de trogna 
kunderna kommer och ska handla. Svensson anser därför att olika kampanjer bör förenas med 
ett köpkrav från kunden sida, då Coop butikerna annars förlorar pengar på dessa billiga 
kampanjer. 
 

4.3	  Översiktstabell	  
 
K	   ICAICA	   Coop	  
	   	   	  
Direktmarknadsföring	  
	  
	  

Individnivå	   Gruppnivå	  

Mäta	  resultat	   Gruppnivå	  -‐	  Inlösen,	  antal	  
öppnade	  e-‐post	  utskick	  etc.	  	  

Gruppnivå	  -‐	  Inlösen,	  studera	  
kundernas	  kvitton	  

Syfte	  med	  kunddatabas	  
	  
	  
	  
Betydelsen	  av	  CRM	  

Relevantare	  
kommunikation,	  strategiska	  
val	  etc.	  

Djupare	  förståelse	  för	  
kunderna	  

Uppnå	  kundlojalitet	  

	  

Anpassa	  direktmarknadsföring,	  
uppnå	  målsättningar,	  binda	  
kunder	  till	  butikerna	  

Nackdelar	  med	  CRM-‐system	   Inkräktande	  på	  personlig	  
integritet	  

Segmenteringsfel	  

Kundlojalitet,	  lojalitetsprogram	   Bonuspoäng	  på	  olika	  nivåer.	  
Kan	  utvecklas	  och	  bli	  
tydligare	  för	  kunderna	  

Återbäring	  i	  olika	  procentsatser.	  
Bör	  förmedlas	  på	  ett	  tydligare	  
sätt	  till	  kunderna	  

	   	   	  
  

 Figur 3, Egenutvecklad figur som visar skillnader och likheter mellan de två empiriska 
studierna.  
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5.	  Analys	  
 
 
Här jämförs de två empiriska studierna dels med varandra och dels med vår teoretiska grund. 
Skillnader och likheter tas fram och diskuteras med stöd av både empiri och teori. Detta stöd 
ligger även till grund för de egna tolkningar som vi gör och de slutsatser som vi kommer fram 
till.     
  

5.1	  Direktmarknadsföring	  
  
Syftet med direktmarknadsföring är att få omedelbar respons från kunderna samt att utveckla 
långsiktiga kundrelationer genom att skapa direktkontakt mellan företag och individuellt 
utvalda kunder (Kotler & Armstrong, 2008). Syftet med direktmarknadsföringen anser 
Svensson är att på ett tidigt stadium tydligt förmedla Coops erbjudanden och en målsättning 
är enligt Svensson att kunden ska välja Coops butiker framför andra butiker. Enligt 
Holmstrand är målsättningen med direktmarknadsföringen att ICA ska sälja mer men ur ett 
kundperspektiv är målsättningen även att kunden ska uppleva att ICAs kommunikation är mer 
relevant än kommunikationen från konkurrenter. 
  
Vi anser att det finns ett samband i Svensson och Holmstrands svar, då de båda anser att 
direktmarknadsföring bidrar till ökad försäljning. Vi ser även en koppling till teorin då syfte 
med direktmarknadsföring enligt Kotler och Armstrong (2008) är att uppnå omedelbar 
respons från kunderna. Författaren C.L Ng (2005) stödjer Kotlers och Armstrongs (2008) 
argument då denne definierar direktmarknadsföring som all kommunikation till en konsument 
som har till syfte att generera respons. C.L Ng (2005) menar vidare att marknadsförare genom 
direktmarknadsföring har utnyttjat en mängd kommunikationskanaler för att försöka påverka 
kunderna att köpa deras produkter. På så sätt kan vi se att ett syfte med direktmarknadsföring, 
enligt både empiriska studien och de teorier vi studerat, är att det ska bidra till ökad 
försäljning och få kunderna att köpa företagens produkter. 
  
Både Holmstrand och Svensson diskuterar om att direktmarknadsföring kan bidra till att 
kunderna ser mer fördelaktigt på deras verksamhet jämfört med konkurrerande verksamheter. 
Enligt Svensson på så sätt att kunderna väljer Coops butiker framför andra butiker och enligt 
Holmstrand att konsumenterna upplever ICAs kommunikation som mer relevant än 
konkurrenternas. Vi tolkar detta som att både Svensson och Holmstrand anser att ett syfte 
med direktmarknadsföring är att uppnå en högre grad av kundlojalitet, vilket också Kotler och 
Armstrong (2008) argumenterar för. 
  
Doyle och Stern (2006) tar upp direktmarknadsföringens förmåga att bygga individuella 
relationer mellan organisationer och dess kunder för att därmed förstärka kundernas lojalitet 
gentemot verksamheten. Kotler och Armstrong (2008) är ytterligare två författare som 
diskuterar kring direktmarknadsföring som ett verktyg för att utveckla kundrelationer, då han 
talar om att företagen kan skräddarsy erbjudandena och kommunikationen med kunderna 
genom att använda sig av omfattande databaser. Holmstrand berättar att de inom ICA 
använder kunddata för att se köpmönster vilket gör det möjligt för ICA att anpassa sitt 
sortiment på ett effektivt sätt. De olika ICA butikerna är inte endast intresserade av totaldata 
utan de vill till exempel veta om det är hundra olika kunder som köpt en vara eller om det 
bara är en kund som har köpt hundra stycken menar Holmstrand och därmed vill de etablera 
djupare relationer med sina kunder. Vi ser likheter mellan Holmstrands svar och teoretikerna 
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uppfattningar då de anser att kunddata bör användas för att utveckla kundrelationer. 
  
Holmstrand berättar vidare om en direktmarknadsföringskanal som ICA använder sig av som 
heter Mina varor, där kunden får individuellt anpassade erbjudanden på varor som denne ofta 
köper. Svensson berättar att de inom Coop koncernen håller på att utveckla 
direktmarknadsföringen för att den ska bli mer riktad och gå in och punktmarkera individuella 
kunder. Eftersom att Coop i dagsläget endast segmenterar in sina kunder i olika grupper 
utefter ett antal kategorier anser Svensson att Coop inte har utvecklat sitt CRM-system 
tillräckligt. På så sätt blir direktmarknadsföringen styrd av de olika grupperna och Coop går 
inte in på individnivå med sina kunder. Svensson ser därmed ett tydligt samband mellan 
CRM-system och direktmarknadsföring och han anser att de två definitivt samverkar med 
varandra. Även Holmstrand tycker att det finns ett samband mellan direktmarknadsföring och 
CRM-system, då direktmarknadsföring ses som en del av CRM-systemet och då ICA genom 
dessa kunddata får kunskap om kundernas individuella behov. Vi anser också att det finns ett 
samband mellan CRM-system och direktmarknadsföring då insamlandet av kunddata i ett 
CRM-system är en förutsättning för företag att skicka direktmarknadsförings erbjudanden till 
sina kunder. Även Kotler och Armstrong (2008) skriver att säljare genom databasbaserad 
direktmarknadsföring kan anpassa sina erbjudanden och därmed utveckla kundrelationerna. 
Från vad Svensson och Holmstrand berättar ser vi ett samband i att ju mer sofistikerat CRM-
system som livsmedelskedjorna använder sig av desto mer djupgående kan deras 
direktmarknadsföring bli. 

5.2	  Mäta	  resultat	  
  
På frågan hur ICA mäter resultat från direktmarknadsföringskampanjer berättar Holmstrand 
att ICA vid utvärderandet av kampanjer inte använder enskild information i CRM-systemet 
från varje kund utan främst utnyttjar den samlade kundinformationen. Vi märker här att det 
finns en nivåskillnad mellan hur CRM-systemet används för att samla in kundinformation till 
direktmarknadsföringskampanjer och hur systemet sedan används för att utvärdera 
kampanjerna. Som nämnts tidigare är ICAs direktmarknadsföring riktad till individuella 
konsumenter medan utvärderingen sker på en gruppnivå. ICA delar enligt Holmstrand in 
kunderna i olika grupper beroende på hur de responderat på olika erbjudande för att ICA på så 
sätt ska kunna anpassa framtida kommunikation till de olika grupperna.  
 
Därmed kan vi dra slutsatsen att CRM-systemet inte är lika utvecklat då det gäller att 
utvärdera olika kampanjers framgång. Enligt Harridge-March (2008) kan CRM-system 
assistera företag vid analysen av olika marknadsföringskampanjers framgång och resultat. 
Vidare menar författaren Harridge-March (2008) att sofistikerade kundanalyser kan underlätta 
för organisationen att testa olika erbjudanden, budskap och priser samt mäta kundernas 
respons, sedan kan denna analys kombineras med den övergripande kundinformationen och 
utnyttjas vid framtida kampanjer. Holmstrand anser att ICA inte har stöd nog för att de 
enskilda butikerna ska kunna dra lärdom av direktmarknadsföringsresultaten i tillräcklig 
utsträckning för att kunna göra dem ännu mer individanpassade. Det Holmstrand säger kan vi 
härleda i teorin från Harridge-March (2008) då Holmstrand menar på att CRM-systemet 
nyttjas för att mäta resultat av olika direktmarknadsföringskampanjer men vi får även insikt i 
hur svårt det är att dra lärdom av direktmarknadsföringsresultaten på individnivå. 
  
Gustav Svensson berättar att de på Coop har sätt att mäta resultaten av 
direktmarknadsföringskampanjer, till exempel mäter de skillnaden mellan hur många 
kupongerbjudanden som skickats ut och hur många kunder som registrerat sina kuponger i 
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butiken. Genom att följa kupongerna på detta sätt så kan de på Coop avgöra om det var en bra 
eller dålig kampanj. Holmstrand menar på att ICA mäter resultaten av 
marknadsföringskampanjerna på många olika sätt till exempel då de gäller erbjudandena 
genom Mina varor så mäter de resultatet på de olika varorna. Andra sätt att mäta räckvidden 
av en kampanj enligt Holmstrand är till exempel att se hur många erbjudanden som skickas ut 
och jämföra detta med hur många kunder som har utnyttjat erbjudandet. Vi kan här se likheter 
mellan Coop och ICA på hur de mäter resultat av kampanjer, då de båda jämför antalet 
erbjudanden som skickats ut med antalet nyttjade erbjudanden. 
  
Svensson förklarar att lokala Coop butiker kan studera kundernas kvitton under en kampanj 
för att se om kunderna endast handlar kampanjvarorna eller även köper andra varor i butiken. 
Dessa egna mätningar leder egentligen inte till så mycket enligt Svensson förutom att 
butikerna kan dra en slutsats om huruvida det var en bra eller dålig kampanj och sedan föra 
dessa åsikter vidare till huvudkontoret. För att företag ska få insikt i kundernas framtida inköp 
och köpbeteende kan de enligt Harridge-March (2008) använda sofistikerade analyser av 
kunder med likande köpmönster där tidigare inköp fungerar som en plattform vid 
utvecklandet av relaterade erbjudanden. Att utveckla profiler för ”bra” kunder kan också 
underlätta då företag vill försöka efterlikna den framgång som de har haft med vissa 
kundgrupper och överföra detta till kunder inom andra grupper (Harridge-March, 2008). 
  
Holmstrand tar även upp vad han anser är skillnaden mellan CRM och direktmarknadsföring. 
Holmstrand anser att direktmarknadsförings främst reflekterar den genomsnittliga responsen 
från samtliga kunder medan CRM data kan ge mer djupgående kundinformation som till 
exempel om vilka kunder som responderat på ett visst sätt och varför. Enligt Holmstrand har 
ICA idag främst fokus på direktmarknadsföringsaspekten men de har som ambition att inrikta 
sig mer mot CRM. 
  
Vi kan här se skillnader mellan Holmstrands och Svenssons åsikter, då Holmstrand anser att 
ICA har som ambition att utveckla utvärderingssystem till att gå djupare in på individnivå 
medan Svensson inte anser att mätningarna av kampanjresultaten leder till så mycket utöver 
att de i Coopbutikerna kan dra en slutsats om kampanjernas framgång. Vi tycker även att vad 
författaren Harridge-March (2008) skriver om att använda sofistikerade analyser av olika 
köpmönster är något som ICA verkar eftersträva enligt Holmstrand. Vi har här även i åtanke 
att både Svenssons och Holmstrands respektive positioner inom de olika verksamheterna kan 
påverka deras svar och synsätt på mätningarna av resultat. Eftersom Svensson arbetar på 
butiksnivå och inte har samma kontroll över kampanjerna som någon som arbetar på 
huvudkontoret, så kan hans svar påverkas av detta. Även Holmstrands svar kan färgas av hans 
position då han får ett bredare perspektiv på marknadsföringskampanjer och dess inverkan än 
vad Svensson får på butiksnivån.      

5.3	  Syfte	  med	  kunddatabas	  
  
När vi tar upp företagens syfte med att samla in kunddata berättar Svensson att syftet enligt 
honom är att få kunderna att komma tillbaka till butiken, det vill säga att skapa kundlojalitet. 
Det finns inget annat syfte med att samla in kunddata enligt Svensson då han menar på att om 
ett företag vill ha kunder är det kundlojalitet som verksamheten måste fokusera på. Kotler et 
al. (2008) menar på att databasen kan ge organisationen en överblick över dess konsumenter 
och deras köpbeteende, därmed kan databasen fungera som ett betydande verktyg i 
uppbyggandet och utvecklandet av kundrelationer.      
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Enligt David Holmstrand finns det flera syften med att samla in kunddata då många olika 
områden inom ICA tjänar på kundinformationen. Bland annat anser han att kommunikationen 
till kunderna kan bli mer relevant och effektiv med stöd av kunddata. Kundinformationen kan 
även hjälpa ICA att identifiera sina lönsamma kunder och på så sätt skilja dem från mängden 
men även se var ICA till exempel bör lägga sin nästa butik. Holmstrand anser även att 
kunddata kan bidra till att hitta mönster i sina kunders beteende som gör det möjligt för ICA 
att anpassa sig till sina kunder. 
  
Vid insamlandet av kunddata kan organisationer utnyttja informationsteknik för att kunna 
använda denna information vid beslutsfattandet av strategiska beslut (Park & Kim, 2003). 
CRM-system kan skapa, analysera och sammanställa kunddata via kundinteraktioner vilket 
sedan kan användas till marknadsföring och service åt kunderna (Schoder & Madeja, 2004). 
Med dagens informationsteknik kan marknadsförare anpassa priser och produkter efter 
kundernas specifika behov (Harridge-March, 2008). Företag kan idag efter en transaktion från 
kunden individualisera kommunikationen och företagen behöver inte överösa kunderna med 
hundratals potentiella erbjudanden (Harridge-March, 2008). 
  
Holmstrand ser precis som Park och Kim (2003) möjligheten av att utnyttja kunddata då 
verksamheten ska fatta strategiska beslut. Detta då Holmstrand anser att ICA genom sin 
kunddatabas till exempel kan dra slutsatser om var de bör lägga sin nästa butik samt 
identifiera sina mest lönsamma kunder för att skilja dem från mängden. Genom ett register av 
kunddata har informationsteknik enligt (Ranjan & Bhatnagar, 2009) möjliggjort för 
verksamheter att tillfredsställa kunders intressen och behov. Holmstrand ser också 
informationstekniken som en möjlighet att hitta mönster i kundernas beteende som ICA sedan 
kan anpassa sig efter och detta skriver även Harridge-March (2008) om då hon menar på att 
företag med hjälp av informationsteknik kan individualisera kommunikationen och anpassa 
priser och produkter efter kundernas individuella behov. Till skillnad från Holmstrand som 
identifierar flera syften med att ha en kunddatabas ser Svensson kundlojalitet som enda syftet 
med att samla in kunddata. 

5.4	  Betydelsen	  av	  CRM	  
  
Gustav Svensson anser att grunden i Coops verksamhet är dess färskvarusortiment medan 
CRM-systemet fungerar som en draghjälp som ständigt måste utvecklas. Vidare anser 
Svensson att medlemskorten tillsammans med kunddatabasen gör att Coop kan erbjuda 
kunderna något extra som gör att kunderna blir mer köptrogna och kommer tillbaka till 
butiken. Datasystemet är därmed en viktig byggsten för att binda kunderna till butiken så att 
de gör återbesök enligt Svensson. 
  
För att kunna öka kundlojalitet, bibehålla existerande kunder samt öka företagets lönsamhet 
kan ett CRM-system assistera organisationen med att hantera alla aspekter av kundkontakt 
(Baltzan & Philips, 2008). Genom ett CRM-system kan organisationer få kunskap om sina 
kunder vilket bidrar till att organisationen kan sälja sina produkter och tjänster mer effektivt 
(Ranjan & Bhatnagar, 2009). Enligt Greenberg (2001) kan ett CRM-system underlätta tre 
saker för organisationer; hantera kundrelationer oberoende av vilken kommunikationskanal 
som används, ge en samordnad uppfattning om organisationens kunder samt förbättra 
kundrelationer och göra dem mer effektiva. 
  
Då David Holmstrand ser till CRM i ett brett perspektiv som inkluderar alla de 
kontaktpunkter som kunden har med företaget anser han att CRM-systemet har stor betydelse. 
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Enligt Holmstrand ligger betydelsen av CRM-system i dess möjlighet att ge en djupare 
förståelse för kunderna och vad de vill ha, vilket kan effektivisera kundkontakten. Om inte 
ICA lär sig kommer inte kunderna känna någon lojalitet menar Holmstrand utan kunden 
måste uppleva det som att efter varje interaktion blir ICA lite bättre. Holmstrand tar som 
exempel upp butiksbiträden som känner igen kunden och vet vad denne vill ha och detta vill 
de på ICA återskapa i en stor skala och här anser Holmstrand att vikten av CRM ligger. 
  
Det finns skillnader i Svensson och Holmstands svar då Svensson anser att kunderna först och 
främst vänder sig till Coop på grund av deras färskvarusortiment och att CRM-system är mer 
som ett stöd för företaget och kommer därmed mer i andra hand medan Holmstrand anser att 
CRM-systemet har en stor betydelse för att kunder kommer till ICA och handlar. Vi anser att 
dessa skillnader troligtvis beror på Svenssons och Holmstrands olika positioner på företagen 
och att de därmed ser på CRM-system på olika sätt. Vi kan dock se likheter i Holmstrands och 
Svenssons åsikter angående att CRM har stor betydelse vid uppbyggandet av kundrelationer 
och kan öka förståelsen för vad kunderna vill ha. Att CRM-system kan bidra till att 
effektivisera och stärka kundrelationerna är också något som Greenberg (2001) tar upp då han 
diskuterar kring de tre utmaningar som CRM kan underlätta för verksamheter. Dock kan vi se 
en del skillnader då Svensson främst diskuterar kring att knyta kunderna till butiken och göra 
dem mer köptrogna medan Holmstrand diskuterar om att CRM-system kan sammankoppla 
alla kundernas olika kontaktpunkter med ICA. Greenberg (2001) teori om att CRM kan 
underlätta hanteringen av kundrelationer oberoende av kommunikationskanal och därmed ge 
en mer enhetlig syn på konsumenterna stödjer det som Holmstrand tycker angående 
betydelsen av CRM. 

5.5	  Nackdelar	  med	  ett	  CRM-‐system	  
  
Då vi går in på nackdelar med CRM kom det under intervjun med Gustav Svensson fram att 
han inte kunde se några nackdelar med ett system som gör att Coop får in fler kunder i 
butiken. Dock anser Svensson att de på Coop måste bli bättre på att ständigt utveckla och 
förbättra sitt CRM-system. Eftersom CRM-system kan identifiera all kommunikation mellan 
ett företag och dess kunder så bidrar CRM data till att öka kännedomen om varje enskild 
kunds köpbeteende vilket resulterar i att organisationen effektivt kan nå ut till de olika 
kunderna (Baltzan & Philip, 2008). Ett framgångsrikt CRM-system bygger på kunskap om 
kunderna (Ranjan & Bhatnagar, 2009) och kundernas individuella behov, förväntningar och 
önskemål kan uppfyllas först då organisationen har fått förståelse för sina kunder och en 
kundrelation har skapats (Mitussis et al., 2006). 
  
Svensson anser att det finns en brist i Coops CRM-system i dagsläget eftersom de sju olika 
kundsegment som CRM-systemet sorterar in kunderna i inte är felfritt. Svensson berättar 
vidare att det har hänt att kunder har sorterats in i ett felaktigt segment på grund av ett 
avvikande engångsköp, vilket kan verka negativt i kundens ögon. Svensson berättade till 
exempel om pensionärer som köper blöjor till sina barnbarn och därefter får 
direktmarknadsföringserbjudande riktade till barnfamiljer. Svensson trycker igen på vikten av 
att Coop måste utveckla sitt CRM-system så att det verkligen punktmarkerar specifika 
individer. 
  
Enligt Godin (1999) är det mer sannolikt att ett direktmarknadsföringserbjudande kommer 
bemötas av en positiv respons från kunden då han eller hon har gett sitt medgivande till vidare 
kontakt från företaget. Detta eftersom kunden då förväntar sig att företaget ska höra av sig och 
att marknadsföringsbudskapet kommer att vara relevant (Harridge-March, 2008). Harridge-
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March (2008) menar vidare att det är viktigt att inte företagen missbrukar kundernas 
medgivande till information från företaget genom irrelevanta och opersonliga erbjudanden, då 
informationen bör användas för att stärka bandet mellan kunden och företaget. Om företaget 
inte uppnår detta kan kommunikationen istället få en negativ effekt (Harridge-March, 2008). 
  
Vi uppmärksammade här att det Svensson tar upp om att det finns en risk att ett CRM-system 
kan dela in kunderna i fel segment då systemet inte är tillräckligt utvecklat, är något som inte 
nämns som en nackdel i någon av de teorier som vi har studerat. Baltzan och Philips (2008) 
tar upp att en organisation genom ett CRM-system kan kommunicera mer effektivt till sina 
kunder eftersom datasystemet kan assistera företaget i att identifiera all kommunikation med 
konsumenten. Svensson talar dock om risken med att Coop genom CRM-systemet 
uppmärksammar varje interaktion med kunden då ett avvikande engångsköp kan leda till 
felaktiga slutsatser då Coop inte ser till varje individuell individ. Svensson tar även upp det 
faktum att felaktiga erbjudanden kan verka negativt i kundens ögon och detta är något som 
även Harridge-March (2008) diskuterar i sin artikel angående att irrelevanta och opersonliga 
erbjudanden kan få en negativ effekt på kundrelationen istället för att stärka bandet mellan 
förtaget och konsumenten. Vi anser därmed att ett CRM-system som inte är tillräckligt 
sofistikerat snarare kan verka negativt än positivt i kundens ögon, då dessa genom ett 
outvecklat CRM-system får irrelevanta erbjudanden från företaget. 
  
När David Holmstrand talar om nackdelarna om CRM tar han upp problemet med att vissa 
kunder är motsträviga mot att dela med sig av personlig information men samtidigt vill de 
kunna utnyttja de förmåner som tillkommer med att ha ett medlemskort. Holmstrand anser 
därför att CRM-systemet kan ge motsatt effekt, det vill säga att istället för att stärka relationen 
med slutkunden så kan de snarare blir mer distanserad på grund av kundens känsla av att ICA 
övervakar deras köpbeteende. Holmstrand menar därför att det är viktigt att ha det 
perspektivet i tankarna då ICA utformar direktmarknadsföringen. 
  
Enligt Millard (2003) har den ökade misstänksamheten hos kunderna att ge ut personlig 
information skapat problem för organisationer. Kunden väljer själv om han eller hon vill dela 
med sig att sitt köpbeteende till företaget eller inte, vilket resulterar i att kunden måste ha tillit 
till företaget för att de ska vilja ha en relation till dem. Vidare menar Millard (2003) att det är 
viktigt att kunden kan se förmåner med att bygga upp en relation till organisationen då de 
annars tender att dela med sig av så lite information som möjligt till företaget. Organisationen 
har ofta väldigt bråttom att bygga upp en relation till sina kunder och detta är enligt Fisk 
(1999) ohållbart i längden då det inte är vad kunderna eftersträvar, vilket i sin tur kan vara 
negativt för verksamheten. Enligt Harridge-March (2008) kan det löna verksamheter att få 
kundernas tillstånd för vidare kommunikation, dock är det viktigt att detta tillstånd utnyttjas 
på ett bra sätt och att inte företaget överöser kunderna med irrelevanta erbjudanden.   
  
Både Svensson och Holmstrand talar om risken med att CRM-system kan ge negativ effekt 
men de diskuterar dock två skilda problem. Svensson ser ingen nackdel med CRM-systemet 
förutom att det måste bli mer utvecklat medan Holmstrand enbart ser till nackdelen med 
utgivandet av personlig information. Vi anser att de olika typer av CRM-system som används 
inom ICA och Coop kan påverka Holmstrands och Svenssons respektive svar. Eftersom 
Svensson förklarat att de på Coop inte har ett CRM-system som går in på individnivå utan 
endast segmenterar kunderna utefter sju olika gruppsegment, så anser vi att risken för att 
kunden får felaktiga erbjudanden ökar. Detta eftersom kundens köpmönster inte analyseras på 
individnivå utan endast på gruppnivå. ICAs CRM-system går däremot på djupet med varje 
enskild kund och därmed minskar risken med att kunden får irrelevanta erbjudanden. Dock 
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anser vi att detta system även ökar kundernas rädsla över att ge ut personlig information om 
sig själva. ICAs direktmarknadsföring riktar sig till och identifierar specifika kunder och dess 
köpmönster, vilket avspeglar sig i deras erbjudanden så som till exempel Mina varor. Därmed 
kan kunderna känna sig iakttagna och övervakade vilket också Holmstrand anser är en 
nackdel med ICAs CRM-system. Någonting som varken David Holmstrand eller Gustav 
Svensson nämner men som tas upp i teorin är enligt Mitussis et al. (2006) nackdelen med att 
CRM-system endast fokuserar på relationen till slutkonsumenten och på så sätt förbiser 
relationen till leverantörer, distributörer och konkurrenter.   

5.6	  Kundlojalitet	  och	  lojalitetsprogram	  
  
Enligt C.L. Ng (2005) har företag utvecklat olika lojalitetsprogram för att hålla kvar lojala 
kunder inom organisationen och både Holmstrand och Svensson berättar att de använder sig 
av lojalitetsprogram genom sina medlemskort. Stormarknader inom livsmedelsbranschen har 
under de senaste årtiondena arbetat med att öka kundlojalitet gentemot butikerna genom att 
utvecklas så kallade lojalitetskort (Bellizzi & Bristol, 2004). Dessa kortbaserade 
lojalitetsprogram kräver ett utbyte mellan kunden och organisationen då kunden får tillgång 
till ett lojalitetskort genom att uppge viss personlig information så som namn och adress. Då 
kunden drar kortet vid betalning registrerar skannern information om kunden och dennes 
köpbeteende (ibid). Enligt Holmstrand har ICA med tiden byggt upp ett lojalitetsprogram 
kring ICA korten och i dagsläget används dem inte bara som ett adressregister utan även för 
att ICA ska kunna se hur mycket kunderna handlar för och vad de handlar för sorts varor. 
  
Holmstrand berättar att med ICA kortet får kunden bonuspoäng för varje krona som de 
handlar för, men han förklarar även att det finns olika nivåer som kunden kan nå där han eller 
hon får något extra ju mer de handlar, ett exempel på detta är tidningen Buffé. Vi kan här 
identifiera skillnader mellan ICA och Coops lojalitetskoncept då Svensson berättar att de på 
Coop istället har ett lojalitetskoncept som innebär att medlemskunderna får återbäring 
relaterat till hur mycket som de handlar för. Svensson förklara att återbäringen fungerar på så 
sätt att månaden efter kunden har handlat får han eller hon en viss procent på det beloppet 
återinsatt på sitt konto. Vi ser också skillnader i ICAs och Coops lojalitetsprogram då 
Holmstrand berättar att ICA kortet är gemensamt för alla ICA butiker, men de enskilda 
butikerna eftersträvar att kunderna ska handla hos just dem. Svensson berättar däremot att 
Coops medlemskunder kan få återbäring även hos andra butiker inom Kooperativa 
Förbundets så som Expert och Akademibokhandeln, dessutom får kunden en halv procent 
återbäring oavsett var de handlar i hela Sverige då de betalar med Coop MedMera-kortet. 
  
Svensson ser ett samband mellan marknadsföring och kundlojalitet och han menar på att 
sedan återbäringen infördes har antalet trogna kunder ökat. Förr var det många som hade ett 
medlemskort hos Coop men som inte utnyttjade detta då de handlade, men Svensson menar 
på att sedan de marknadsförde konceptet med återbäringen har betydligt fler medlemmar 
börjat använda sitt MedMera-kort. Dock berättar Svensson att vid marknadsföringen av 
återbäringskonceptet kunde Coop ha gjort information tydligare till sina kunder då 
återbäringen presenterades i procent istället för i konkreta pengar. Holmstrand tycker dock att 
de på ICA har ett relativt enkelt lojalitetsprogram men han anser att ICA skulle kunna 
utveckla detta system mer och framför allt, precis som Svensson på Coop, kunna göra 
lojalitetsprogrammet tydligare för kunderna. 
  
Studier visar att kunder tenderar att ha lojalitetskort på flera olika stormarknader trots att 
lojalitetskorten har utvecklats för att skapa lojalitet gentemot en specifik organisation 
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(Brookman, 1999). Enligt Svensson har de på denna Coop butiken i Halland en hel del 
prisjägare som kör runt till och har medlemskort hos de olika livsmedelsbutikerna för att 
kunna komma över de billigaste varorna hos de olika verksamheterna. Eftersom alla kunder 
som inte har lojalitetskort betalar ett högre pris och att alla kunder med lojalitetskort betalar 
samma lågpris så lönar det sig för konsumenter att ha mer än ett lojalitetskort och att handla i 
olika butiker (Bellizzi & Bristol, 2004). Svensson anser därför att olika kampanjer bör förenas 
med ett köpkrav från kunden sida, då Coop butikerna annars ofta förlorar pengar på dessa 
kampanjer. Bellizzi och Bristol (2004) stödjer Svenssons argument då han skriver att vissa 
företag nyttjar lojalitetskorten på ett sådant sett att de belönar de kunder som regelbundet 
handlar genom att ge dessa extrapoäng vid varje köptillfälle vilket slutligen resulterar i 
rabatter eller gratisvaror. Även Bellizzi och Bristol (2004) menar på att för att dessa 
lojalitetsprogram ska fungera måste fördelarna med ett sådant lojalitetskort knytas samman 
med kontinuerligt användande från konsumenternas sida.   
  
Enligt oss är både ICAs och Coops kortbaserade lojalitetsprogram i dagsläget uppbyggda på 
så sätt att de uppmuntrar kunderna till regelbundet handlande i respektive butik. På Coop får 
kunderna mer återbäring ju mer de handlar och på ICA får konsumenterna fler bonuspoäng ju 
större summa de handlar för. Därmed anser vi att både ICA och Coop är medvetna om att 
kortbaserade lojalitetsprogram i sig inte bidrar till lojalitet utan att de måste bindas samman 
med kontinuerligt användande från konsumenten för att generera i kundlojalitet.    
 

5.7	  Diskussion	  
 
Vi börjar med att konstatera att direktmarknadsföring, CRM-system och kundlojalitet 
samverkar och påverkas av varandra inom livsmedelskedjorna ICA och Coop. Doyle och 
Stern (2006) skriver att en av direktmarknadsföringens förmågor är att förstärka kundernas 
lojalitet gentemot företag genom uppbyggandet av individuella kundrelationer. Svensson på 
Coop ser även han ett samband mellan direktmarknadsföring och kundlojalitet. Därmed kan 
vi med stöd av både teori och empiri argumentera för att det finns ett samband mellan 
användandet av direktmarknadsföring och utvecklandet av kundlojalitet. Lojalitet är i sin tur 
enligt oss beroende av företagens förmåga att bygga djupare relationer till sina konsumenter 
och Harridge-March (2008) nämner just att starkare kundrelationer är centralt för att kunna 
skapa och uppnå kundlojalitet. För att bygga upp dessa kundrelationer så anser vi att CRM-
system har en stor betydelse då det möjliggör individuell kontakt med företagets kunder och 
denna individuella kontakt sker i form av direktmarknadsföring från organisationen till 
specifika kunder. Holmstrand anser att ett CRM-system kan effektivisera kundkontakten och 
ge företaget en djupare förståelse för kunderna vilket i sin tur kan skapa lojalitet. Även 
Svensson menar på att syftet med att samla in kunddata i ett CRM-system är att skapa 
kundlojalitet och därmed kan vi med stöd av de empiriska studierna och den teoretiska 
grunden dra slutsatsen att det finns en stark koppling mellan direktmarknadsföring, CRM-
system och kundlojalitet. Detta kan vi även härleda i teorin då Baltzan och Philips (2008) 
skriver att CRM-system kan hjälpa företag att hantera alla aspekter av kundkontakt och 
författaren i artikel (Ranjan & Bhatnagar, 2009) skriver att relationen till kunderna ses som 
den största tillgången för organisationen då den viktigaste faktorn för företaget är 
kundlojalitet. Nedanstående egenutvecklad modell är därmed applicerbar på de svenska 
livsmedelskedjor som använder sig av CRM-system vid direktmarknadsföring.  
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Figur 4, Egenutvecklad figur som visar sambandet mellan CRM-system, 

direktmarknadsföring och kundlojalitet.  
 

Vi anser att betydelsen av ett CRM-system är hög vid utvecklandet av direktmarknadsföring i 
syfte att skapa kundlojalitet då datasystemet är tillräckligt sofistikerat i förhållande till dess 
användningsområde. CRM-systemet kan då medföra flera positiva konsekvenser för 
livsmedelsbranschen i utvecklandet av kundrelationer och detta anser även Holmstrand och 
Svensson. Enligt Svensson är datasystemet en viktig byggsten för Coop då det resulterar i att 
kunderna blir mer köptrogna och gör återbesök vilket vi tolkar som att CRM-systemet är 
betydelsefullt inom Coop då företaget strävar efter att skapa och öka kundlojaliteten. 
Holmstrand anser att med ett CRM-system kan kommunikationen till kunderna bli mer 
relevant och detta anser vi kan öka kundlojaliteten genom att kunderna känner ett starkare 
band till ICA då informationen som ICA skickar ut blir mer betydelsefull för dem. 
  
Vi anser även att betydelsen av CRM-system inom livsmedelsbranschen är beroende av hur 
utvecklat systemet är och om systemet inte är tillräckligt sofistikerat i förhållande till 
företagens direktmarknadsföring kan det istället medföra negativa konsekvenser vid 
utvecklandet av kundlojalitet. Detta stämmer överens med resultatet av den empiriska studien 
då Svensson anser att Coops CRM-system i dagsläget inte är tillräckligt utvecklat och att det 
därför kan uppstå fel då systemet delar in kunderna i olika gruppsegment. Även Holmstrand 
ser svårigheter med ICAs CRM-system då vissa kunder är negativt inställda till att delge 
personlig information. Reinartz et al. (2004) skriver också att implementationen av CRM-
system kan medföra negativa resultat för verksamheter och (Gartner Group, 2003) menar på 
att för nästan 70 procent av de företag som investerar i CRM-system har prestationen 
försämrats. Därmed anser vi att kundernas lojalitet gentemot livsmedelsföretagen snarare kan 
reduceras som en följd av CRM implementationen än öka kundlojaliteten, vilket i sin tur är ett 
syfte med CRM-systemet och insamlandet av kunddata. Betydelsen av CRM data är därmed 
enligt oss beroende av hur sofistikerat datasystemet är i förhållande till 
direktmarknadsföringen och hur dessa data nyttjas inom företagen för att skapa kundlojalitet. 
Sofistikationen av CRM-systemet påverkar livsmedelskedjornas utformning av 
direktmarknadsföring, och utformningen av direktmarknadsföringen påverkar i sin tur 
konsekvenser på kundlojaliteten.  
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Figur 5, Egenutvecklad modell som visar hur sofistikationen av CRM-system påverkar 

utformningen av direktmarknadsföring som i sin tur påverkar konsekvenserna på 
kundlojaliteten. 

  
Denna egenutvecklade modell är applicerbar på de svenska livsmedelskedjor som använder 
sig av CRM-system vid utformandet av direktmarknadsföring. Vi anser att de kedjor som 
ännu inte använder sig av CRM-system men som kan komma att implementera datasystemet i 
framtiden har användning av denna modell. Vi tycker att det är viktigt att dessa kedjor förstår 
att sofistikationen i CRM-systemet kan påverka deras kunders lojalitet och därmed bör vara 
en avgörande faktor vid val och utformning av CRM-system. Eftersom majoriteten av 
litteraturen angående CRM inte berör de nackdelar som datasystemet kan medföra på 
kundlojalitet anser vi att denna modell kan vara användbar för att öka dessa livsmedelskedjors 
förståelse för hur en CRM implementation genom direktmarknadsföring kan påverka 
kundlojaliteten.   
    
 
K	   ICAICA	   Coop	  
	   	   	  
Direktmarknadsföring	  
	  
	  

Individnivå	   Gruppnivå	  

Mäta	  resultat	   Gruppnivå	  -‐	  Inlösen,	  antal	  
öppnade	  e-‐post	  utskick	  etc.	  	  

Gruppnivå	  -‐	  Inlösen,	  studera	  
kundernas	  kvitton	  

Syfte	  med	  kunddatabas	  
	  
	  
	  
Betydelsen	  av	  CRM	  

Relevantare	  
kommunikation,	  strategiska	  
val	  etc.	  

Djupare	  förståelse	  för	  
kunderna	  

Uppnå	  kundlojalitet	  

	  

Anpassa	  direktmarknadsföring,	  
uppnå	  målsättningar,	  binda	  
kunder	  till	  butikerna	  

Nackdelar	  med	  CRM-‐system	   Inkräktande	  på	  personlig	  
integritet	  

Segmenteringsfel	  

Kundlojalitet,	  lojalitetsprogram	   Bonuspoäng	  på	  olika	  nivåer.	  
Kan	  utvecklas	  och	  bli	  
tydligare	  för	  kunderna	  

Återbäring	  i	  olika	  procentsatser.	  
Bör	  förmedlas	  på	  ett	  tydligare	  
sätt	  till	  kunderna	  

	   	   	  
Figur 6 (3), Egenutvecklad figur som visar skillnader och likheter mellan de två empiriska 

studierna. 
 
Vi har nu konstaterat att direktmarknadsföring, CRM-system och kundlojalitet påverkar och 

Sofistikationen	  av	   
CRM-‐systemet 

Utformningen	  av	  
direktmarknadsföringen 

Konsekvenser	  på	  
kundlojaliteten 
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samverkar med varandra samt att sofistikationen av CRM-systemet påverkar utformandet av 
direktmarknadsföringen som i sin tur påverkar kundlojaliteten. Därmed anser vi att vi även 
kan dra vissa slutsatser angående ovanstående översikt av intervjusvaren i de olika 
kategorierna och dess relation med varandra. Då ICA har ett mer utvecklat och sofistikerat 
CRM-system än vad Coop har i dagsläget så har datasystemet möjliggjort för ICA att utforma 
sin direktmarknadsföring på individnivå. Sofistikationen av Coops CRM-system medför att 
utformandet av direktmarknadsföring är begränsat till en indelning på gruppnivå med sju 
olika segment. Sofistikationen av CRM-systemet då det gäller utformandet av 
direktmarknadsföring har dock enligt oss ingen direkt koppling till datasystemets sofistikation 
då det gäller att utvärdera resultat av olika kampanjer, då ICA såväl som Coop endast 
analyserar resultaten av olika direktmarknadsföringskampanjer på gruppnivå. Därmed anser 
vi att det inte finns något direkt samband mellan CRM-systemets sofistikation då det gäller 
utformandet av kunderbjudanden och utvärderingen av dessa kampanjer. Även 
lojalitetsprogrammen inom livsmedelskedjorna bygger på ett likartat koncept med olika 
belöningsformer och därmed anser vi inte heller att lojalitetsprogrammen påverkas av CRM-
systemets sofistikation.  
 
Eftersom ICAs datasystem identifierar individuella kunder och anpassar sina erbjudanden 
därefter är ICAs övergripande syfte med insamlandet av kunddata att kunderna ska uppleva 
deras kommunikation som mer relevant än dess konkurrenters, något som vi anser att ICA 
lyckas med då erbjudandena är skräddarsydda till de olika individerna. Detta leder i sin tur till 
att ICA får djupare förståelse för de enskilda kunderna, något som enligt Holmstrand visar på 
CRM-systemets betydelse för livsmedelskedjan. Effekten av denna relevanta kommunikation 
på kundlojaliteten bör dock enligt oss vägas mot den nackdel som ICA har identifierat med 
CRM-system, kundernas upplevelse av inkräktande på dess personliga integritet. Här kan vi 
som undersökare också identifiera ett samband då denna höga grad av relevant 
kommunikation även ökar kundernas rädsla av att vara övervakade eftersom dessa budskap är 
individanpassade.  
 
Coop har som främsta syfte att skapa kundlojalitet och i det faktum att Coops CRM-system 
delar in kunderna i olika segment kan möjliggöra för Coop att uppnå kundlojalitet då de kan 
anpassa direktmarknadsföringen på en gruppnivå så att den ska upplevas som någorlunda 
relevant för kunderna utan att enskilda kunder upplever sig vara bevakade av Coop. Enligt 
Svensson är syftet med insamlandet av kunddata att Coop kan anpassa sin 
direktmarknadsföring vilket Svensson menar på att de kan på en gruppnivå i dagsläget. 
Fördelen med att inte skrämma kunderna med individuellt anpassade budskap som kan 
upplevas som ett inkräktande bör dock vägas mot nackdelen med ett mindre sofistikerat 
datasystem då det istället kan uppstå fel i segmenteringen. Denna felsegmentering kan i sin 
tur minska kundernas lojalitet då budskapen från Coop kan upplevas som irrelevanta, därmed 
anser vi att Coop inte upplevs som att de förstår kunderna och deras behov. 
 
Vi kan nu konstatera att utformandet av direktmarknadsföring, syftet med kunddatabasen, 
betydelsen av CRM och nackdelarna med ett CRM-system inom livsmedelskedjorna hänger 
samman till viss grad. Det övergripande syftet med att samla in kunddata avgör hur 
sofistikerat CRM-systemet måste vara och därmed hur direktmarknadsföringen utformas. 
Betydelsen av CRM samt nackdelarna med CRM-system påverkas av CRM-systemets 
funktioner, direktmarknadsföringens utformande samt livsmedelskedjornas övergripande 
syfte med kunddatabasen. Då syftet med insamlandet av kunddata är att kunna förmedla mer 
relevanta budskap till kunderna än konkurrenterna krävs ett CRM-system som möjliggör för 
verksamheten att få en djupare förståelse för de individuella kundernas beteende och 
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preferenser.          

7.	  Slutsats	  
 
 
Här presenteras kortfattat våra reflektioner och slutsatser från studien och vi svarar även på 
vår problemställning. Vi avslutar sedan detta kapitel samt vår studie genom att ge förslag på 
fortsatt forskning inom ämnesområdet. 
 

7.1	  Slutsatser	  och	  reflektioner 
  
Vi inledde denna uppsats med att ställa oss frågan: Vilken betydelse har customer 
relationship management (CRM) system för de stora svenska livsmedelskedjorna ICA och 
Coop i användandet av direktmarknadsföring vid utvecklandet av kundlojalitet? Vi har sedan, 
med stöd av litteratur och vetenskapliga artiklar skapat en teoretisk grund som sedan följts 
upp av två empiriska studier för att slutligen vävas samman i en analys och diskussion, 
försökt besvara denna problemställning. 
  
Syftet med uppsatsen är att analysera betydelsen av användandet av CRM-system vid 
utformandet av direktmarknadsföring, i utvecklandet av kundlojalitet, hos de svenska 
livsmedelskedjor som använder sig av CRM-system. Under uppsatsens gång har vi reflekterat 
över flera olika aspekter som slutligen med stöd av teori och empiri har lett oss fram till 
följande slutsatser. 
  
Efter genomförandet av denna studie har vi funnit en stark koppling mellan 
direktmarknadsföring, kundlojalitet och CRM-system inom de svenska livsmedelskedjor som 
använder sig av CRM-system vid utformandet av direktmarknadsföring och denna slutsats 
finner stöd i både de teorier och de empiriska studier som vi har utfört och därför anser vi att 
tillförlitligheten i vår konklusion är hög. Relationsmarknadsföring står idag i centrum och 
företag har alltmer insett vikten av att arbeta utifrån kundernas behov och skapa värde för 
kunderna genom att bygga upp individuella relationer via direktmarknadsföringskanaler som 
därmed kan skapa kundlojalitet. Dagens direktmarknadsföring är beroende av insamlandet av 
kundinformation och detta möjliggörs i sin tur av CRM-system. Kundlojalitet är en betydande 
byggsten som både ICA och Coop strävar efter att nå då det finns en stark konkurrens mellan 
olika livsmedelsföretag, en förutsättning för att nå kundlojalitet är genom 
direktmarknadsföring som utvecklas med hjälp av den insamlade kundinformationen i CRM-
system.      
 
På grund av att CRM-system påverkar och samverkar med direktmarknadsföring och 
kundlojalitet inom livsmedelsbranschen så anser vi att CRM data har stor betydelse för ICAs 
och Coops verksamheter. Betydelsen av CRM-system kan dock verka både positivt och 
negativet i konsumentens ögon då ett väl fungerande CRM-system kan bidra till högre 
kundlojalitet medan ett otillräckligt utvecklat datasystem istället kan medföra negativa 
konsekvenser i form av minskad kundlojalitet. Graden av sofistikation av CRM-systemet 
inom livsmedelskedjorna påverkar kedjornas utformning av direktmarknadsföring. 
Utformningen av direktmarknadsföringen medför i sin tur konsekvenser på kundlojaliteten 
och därmed kan vi urskilja att de olika faktorerna påverkar varandra. Denna slutsats anser vi 
är användbar för de livsmedelskedjor som i dagsläget använder sig av CRM-system men även 
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för de livsmedelskedjor som kan komma att implementera CRM-system framöver.         
 

7.2	  Förslag	  till	  Coop,	  ICA	  samt	  de	  livsmedelskedjor	  som	  kan	  komma	  att	  
implementera	  CRM-‐system	  i	  framtiden	  
	  
Vi anser att både ICA och Coop bör se över sofistikationen av CRM-systemet i förhållande 
till livsmedelskedjornas respektive övergripande målsättning. Coop upplever i dagsläget 
negativa effekter av insamlandet av kunddata på kundlojaliteten och bör därmed se över 
sofistikationen av sitt CRM-system för att minska risken för segmenteringsfel. Vid intervjun 
med David Holmstrand på ICA kom det fram att det i dagsläget finns ett glapp mellan de 
individanpassade direktmarknadsföringserbjudandena inom kedjan och utvärderande av 
direktmarknadsföringskampanjer som istället sker på gruppnivå. För att ICA verkligen ska 
kunna bli helt individanpassade och lära sig av kundernas individuella beteende bör de 
fokusera på att även utvärdera resultaten av direktmarknadsföringen på individuell nivå. Detta 
för att sedan kunna anpassa framtida direktmarknadsföringserbjudanden på en än mer 
skräddarsydd nivå.    
 
Olika segment har olika behov och det gäller för livsmedelskedjorna att analysera dess 
målsegment och dess egenskaper. Vissa segment kan vara mer motsträviga mot att dela med 
sig av personlig information än andra medan vissa segment kan ha högre krav på 
utformningen av direktmarknadsföring.  Ett väl utvecklat och sofistikerat CRM-system kan 
öka kundlojaliteten på så sätt att kunderna får individanpassade 
direktmarknadsföringserbjudanden och därmed upplevs kommunikationen från 
livsmedelskedjan som mer relevant. Nackdelen med denna individanpassning är dock att 
kunderna kan känna sig iakttagna och anser att insamlandet av kunddata är ett inskränkande 
på deras personliga integritet.  
 
Ett mindre sofistikerat CRM-system medför inte samma risk av inkräktande på kundernas 
personliga integritet eftersom dessa kunder endast får direktmarknadsföringserbjudanden som 
är anpassade till ett visst gruppsegment som kunden placerats i. Dock får kunden ändå 
erbjudanden som inriktar sig på just den specifika kundgruppen och därmed kan upplevas 
som mer relevanta i kundens ögon, vilket i sin tur kan öka kundlojaliteten. Nackdelen här är 
istället att risken för att kunderna kan placeras i ett felaktigt segment ökar, vilket i sin tur kan 
leda till minskad lojalitet hos kunderna då de får erbjudanden som istället upplevs som 
irrelevanta.  
   
De kedjor som kan komma att implementera CRM-system i framtiden bör därmed beakta 
graden av sofistikation hos datasystemet och anpassa denna utefter dess målgrupp. Detta 
eftersom graden av sofistikation påverkar hur direktmarknadsföringen kan utformas inom 
livsmedelskedjorna och de möjligheter som finns för dem att anpassa sina erbjudanden. Vid 
beslut om detta anser vi att företagen måste se över målsättningen med hela verksamheten 
samt målsättningen och syftet med att implementera ett CRM-system.  	  

7.3	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
  
Något som vi tycker skulle vara intressant att studera men som inte fick plats i denna uppsats 
är att se på betydelsen av CRM data utifrån ett kundperspektiv då denna studie endast ses 
utifrån verksamhetsperspektivet. Vi anser därför att det skulle kunna vara intressant att se hur 
kunder uppfattar företags insamlande av kunddata genom CRM-system vid användandet av 
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direktmarknadsföring. Att analysera hur kunderna uppfattar direktmarknadsföring i syfte att 
skapa lojalitet hos dem hade också varit spännande att forska vidare kring.   
 
Ytterligare ett förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet är att analysera betydelsen av 
användandet av CRM-system på kundlojalitet hos enskilda butiker inom dessa 
livsmedelskedjor. Därmed hade andra avgörande faktorer på kundlojaliteten kunnat urskiljas 
och betydelsen av CRM-system ställas mot dessa övriga faktorer så som till exempel 
varumärkesuppfattning och närhet till butik.   
  
Vid tal om nackdelar med CRM-systemet diskuterar varken Svensson eller Holmstrand om 
relationer till leverantörer, konkurrenter eller distributörer utan de fokuserar endast på 
slutkonsumenterna. Vi tror att detta kan beror på att i stora livsmedelskedjor finns ofta ett 
brett sortiment och med dessa breda sortiment tror vi inte att affärerna blir lika beroende av 
sina leverantörer och distributörer då företagen oftast har stora varulager. I denna bransch är 
det dock stor konkurrens mellan de olika konkurrenterna då alla i princip har liknande 
sortiment och om företagen inte kan fånga kunder med ett överlägset sortiment tror vi att de 
istället försöker vinna kunderna genom direktmarknadsföring och därmed läggs största fokus 
på slutkonsumenterna. Detta är också något som vi anser skulle vara intressant att forska 
vidare om då företag måste hantera flertalet relationer och inte bara den till slutkonsumenten 
för att vara välfungerande och långsiktigt bestående. 
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Figur 2. Baltzan & Philips (2008). Customer relationship management overview. (s. 317). 
McGraw-Hill, New York.  
 
Figur 3. Egenutvecklad figur som visar skillnader och likheter mellan de två empiriska 
studierna. 
 
Figur 4. Egenutvecklad figur som visar sambandet mellan CRM-system, 
direktmarknadsföring och kundlojalitet. 
 
Figur 5. Egenutvecklad modell som visar hur sofistikationen av CRM-system påverkar 
utformningen av direktmarknadsföring som i sin tur påverkar konsekvenserna på 
kundlojaliteten. 
 
Figur 6 (3). Egenutvecklad figur som visar skillnader och likheter mellan de två empiriska 
studierna. 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



	  
	  

Bilaga	  1	  Intervjuguide	  
  
Ordförtydligande 
  
Direktmarknadsföring: Marknadsföring till specifika kunder, till exempel då företag gör 
skräddarsydda erbjudanden till enskilda kunder och nämner dem vid namn. 
  
CRM-system: Ett datasystem som skapar en helhetsbild av kunden då all information om 
kunden samlas på ett ställe. Detta görs för att företaget ska kunna marknadsföra sig till varje 
enskild individ. 
  
Övergripande 
Berätta om er verksamhet. T.ex. hur många kunder har ni? Vilken beslutsmakt har varje 
enskild butik angående insamlande av kunddata? Vilken beslutsmakt har varje enskild butik 
angående direktmarknadsföring? Vad utmärker er från era konkurrenter? 
  
Kundinformation 
På vilket eller vilka sätt samlar ni in information om kunderna? Vilka kommunikationskanaler 
använder ni er av? Vad är ert syfte med att samla in kunddata? 
  
Kundlojalitet 
Har ni något system för att belöna kunder som ofta handlar i era butiker? Hur fungerar det 
systemet i så fall? 
  
Direktmarknadsföring 
På vilket sätt använder ni er av direktmarknadsföring? Vad är syftet med att använda 
direktmarknadsföring för att kommunicera med kunderna? På vilket sätt mäter ni resultatet av 
direktmarknadsföringen? 
  
CRM-system 
På vilket sätt använder ni er utav de data som samlas in genom CRM-system? Vilken 
betydelse har CRM för er verksamhet? Vad är syftet med att ha ett CRM datasystem? Anser 
ni att det finns några nackdelar med CRM-system? 
  
Samband 
Anser ni att det finns ett samband mellan direktmarknadsföring och kundlojaliteten gentemot 
företaget? I så fall på vilket sätt? Anser ni att det finns ett samband mellan CRM och 
direktmarknadsföring? I så fall på vilket sätt? 
  
  
 
	  


