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Sammanfattning 
	  
Dagens klädföretag vill alltid förbättra sina relationer till kunderna som gör att 
kunderna blir lojala och stannar hos företag. Företag befinner sig i en väldig 
konkurrenskraftig bransch vilket innebär att hela tiden hålla kunderna nöjda och 
försöka möta deras behov. Fler och fler börjar använda sig av CRM-system för att 
behålla de kunder de har och skaffa nya. Med hjälp av dessa system kan företagen se 
varje individs köpbeteende och sedan använda denna information för att göra 
marknadsföring och möjliga rabatter personliga. Vårt syfte med denna studie var att 
se hur och om tre svenska populära klädföretag arbetar med CRM för att uppnå 
kundlojalitet och om de inte använde något system, hur de gjorde i så fall. Därför 
gjorde vi en kvalitativ studie på företagen. För att kunna ha en motpol gjorde vi även 
en kvantitativ studie på konsumenter, på så sätt fick vi en bild av hur konsumterna ser 
på kundlojalitet samt vad de anser är viktigt när de handlar kläder, både i butik och 
via internet. Vi använder oss därför av en abduktiv ansats i denna uppsats eftersom 
det är en blandning mellan induktiv och deduktiv.   
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Abstract 
Today's fashion companies always want to improve their relationships with customers 
that allows customers to become loyal and stay with companies. The fashion 
companies are in a very competitive industry which means constantly keeping 
customers happy and try to meet their needs. More and more companies are starting to 
use the CRM system to keep the clients they have and also gain new ones. Using 
these systems, businesses can ensure each individual's shopping behavior and then use 
this information to make marketing and possible discounts more to the persons wants 
and needs. Our purpose in this study was to see whether and how three popular 
Swedish clothing companies work with CRM to achieve customer loyalty, and if they 
did not use any system, how they did instead. Therefore, we did a case study on these 
companies. In order to have an antithesis, we also did a case study on consumers, so 
we got a picture of how consumers look on customer loyalty and what they consider 
important when buying clothing, both in stores and online. We use, because of that, 
an abductive onset in this paper because it is a mix between inductive and deductive.  
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Förkortningsbeteckning 

 
CRM Customer Relationship Management är ett IT-stöd i ett 

affärssystem som hjälper till att utveckla lönsamma relationer 
till lojala kunder. 

 
e-CRM Electronic Customer Relationship Management har samma 

funktion som CRM men internetbaserat. 
 
ERP Enterprise Resource Planning är ett system som används för att 

hantera och samordna de resurser, information och funktioner 
som finns hos ett företag. Benämns i Sverige ofta som 
affärsystem. 

 
e-WOM Electonic Word Of Mouth, synonym för virtuell eller buzz 

marknadsföring. Vilket innebär att människor sprider 
marknadsföring i form av virtuella forum eller media. 

 
SEO Search Engine Optimization, använder sig utav Google eller 

andra sökmotorer för att marknadsföra. Benämns I Sverige som 
Sökmotoroptimering. 

 
WOM Word of Mouth, samma funktion som e-WOM enbart att det 

sker ansikte mot ansikte eller i form av interaktioner med andra 
människor 
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1. Inledning 
	  
I inledning kommer vi att steg för steg beskriva en problembakgrund så läsaren ska 
förstå ämnet och förklaring av begreppet CRM. Här förklarar vi till exempel hur 
CRM används inom retailbranschen. I problemdiskussionen ska vi sedan anlända vid 
en problemformulering. Inledningen kommer därför fungera som en introduktion för 
läsaren om vad som kommer att tas upp och diskuteras i uppsatsen. 

 

 1.1 Problembakgrund 
Customer Relationship Management (CRM) är i sig inte ett nytt koncept, men är nu 
på senare tid mer praktiskt hos företagen på grund av de framsteg som gjorts inom 
företagens mjukvara (Chen & Popovich, 2003). CRM tillämpar länkar mellan front-
office (exempelvis försäljning, marknadsföring och kundservice) och backoffice 
(exempelvis ekonomiska, drift, logistik och mänskliga resurser) funktioner med 
kunder till företagets beröringspunkt (Fickel, 1999). Ett företags beröringspunkter kan 
inkludera Internet, e-post, försäljning, direktreklam, call centers, annonsering och 
butiker. Ofta är dessa beröringspunkter kontrollerade av separata datasystem där 
CRM integrerar med dessa beröringspunkter för att skapa en gemensam bild av 
kunderna (Chen & Popovich, 2003). 
 
Trogna kunder är benägna att koncentrera sig på långsiktiga fördelar från relationen 
och är villiga att arbeta med återförsäljaren för att utveckla ömsesidiga fördelar än vad 
icke-lojala kunder är. Trogna kunder är villiga att behålla dessa fördelar även om det 
medför kostnader att göra så. Således innebär kundlojalitet en vilja av kunderna att 
avstå från sina egna intressen, i viss utsträckning, i syfte att upprätthålla sin relation 
med återförsäljaren (Martin, Ponder & Lueg, 2009). 
 
Enligt Uncles, Dowling och Hammond (2003) finns det två mål med kundlojalitet 
som sticker ut. En är att öka nettoomsättningen genom att lyfta köp/användning nivåer 
och/eller att öka utbudet av produkter som köpts från leverantören. Det andra målet är 
mer defensivt, genom att bygga ett närmare band mellan varumärket och nuvarande 
kunder vill företaget förhoppningsvis kunna behålla den nuvarande kundbasen. 
Medan Rowley (2005) menar i sin artikel att det finns flera olika typer av 
kundlojalitet, närmare bestämt fyra stycken. De hon nämner är: fångenskap, 
bekvämlighetssökande, nöjd och engagerad. 
 
Företag vill skapa en bra relation med sina kunder genom CRM, vilket anses vara en 
viktig faktor som kombinerar marknadsföringsstrategier med IT (Jamali, Moshabaki, 
Aramoon & Alimohammadi, 2011). Då det finns många företag idag som inte är helt 
medvetna om vikten av att känna till kundens behov i inköpets beslutsprocess, kan 
detta skapa misslyckande hos företag genom att de skapar tvetydliga uppgifter kring 
sina kunder, vilket i sin tur påverkar tolkandet av kunderna behov (Stringfellow, Nie, 
Bowen, 2004). 
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1.2 Problemdiskussion 
Sedan 2000 har många organisationer såsom banker och försäkringsbolag blivit mer 
medvetna om vikten av CRM och dess potential att hjälpa dem att skaffa nya kunder, 
behålla befintliga och maximera sitt livstidsvärde hos kund. CRM ger en övergång 
från en transaktionsbaserad till en relationsbaserad modell som fokuserar på att 
förvärva, utveckla och behålla lönsamma kundrelationer (Lombard, 2012). 75 procent 
av alla köpbeslut har en känslomässig komponent, att förstå kundernas känslomässiga 
behov är avgörande för att förutsäga och påverka deras köpbeteende. Det finns en 
skillnad mellan att veta om kunder och känna kunder (Tehrani, 2002). 
 
Klädbutiken Nordstrom har länge satt standarden för kundfokuserad marknadsföring 
och det finns ett utmärkt exempel på de vinster som genereras från ett stort urval av 
metod för datainsamling. Långt innan CRM var modernt, har Nordstrom damkläders 
avdelningar använt sig av registerkort för att registrera storlekar och preferenser hos 
kunder. Med hjälp av datorer så utvecklade de sin egna personliga touch program för 
att kunna bygga en långsiktig relation med kunderna (Stringfellow, Nie & Bowen, 
2004). 
 
Lojalitet kan överleva en negativ process (Botes, 2008). Tillfredsställelse är ett 
nödvändigt steg i lojaliteten bildande och tillfredsställelse blir mindre betydelsefull 
allt eftersom lojalitet börjar ställa in sig via andra mekanismer, såsom personlig 
determinism och social bindning (Angelis, Pinheiro de Lima & Siraliova, 2010). För 
att hålla kunder lojala måste de vara nöjda. Kundnöjdhet är kundens utvärdering av 
produkten eller tjänsten för att avgöra om det uppfyller deras behov och 
förväntningar. Misslyckandet hos organisationer för att uppfylla förväntningarna hos 
kunderna kommer att leda till missnöje med den produkt eller tjänst, som kundlojalitet 
strömmar från kundnöjdhet (Lombard, 2012). 
 
Vi anser att den svenska forskningen inom det här området är begränsad och hoppas 
att med denna uppsats kunna bidra till att förbättrad förståelse och kunskap. 
Uppsatsen kan även vända sig till företag som har ett intresse av arbetet med 
kundlojalitet och CRM. 

 

1.3 Problemformulering 
• Hur arbetar svenska klädföretag kring kundlojalitet med hjälp av Customer 

Relationship Management? 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva och analysera hur svenska klädföretag kan förbättra förhållandet 
ut mot kund med hjälp av CRM. Med stöd från företagen vill vi undersöka deras 
förhållande ut mot kunden och vilken betydelse detta har för företagen. Vi kommer 
även undersöka hur kunder ser på förhållandet mot företagen och vilka faktorer de 
anses vara viktiga för att de skall vara lojala mot företagen. 
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1.5 Avgränsningar 
Eftersom vi intresserade oss till vilken utsträckning som svenska företag inom 
klädbranschen använder sig av Customer Relationship Management utgick vi från den 
ståndpunkten i detta arbete. Företagen vi tog kontakt med skulle vara inom 
klädbranschen och gärna kunna beskriva sitt arbete de utför mot kund. Vi valde att 
inte ha några geografiska avgränsningar då det vi undersöker är någonting som är 
konkurrenskraftigt inom denna bransch. 
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2. Teoretisk referensram 
	  
I den teoretiska referensramen kommer vi att lägga fram de existerande teorier och 
modeller gällande CRM, kundhantering, kundlojalitet och köpprocess. Dessa teorier 
kommer stå som grund för analysen där vi kommer jämföra teorin med empirin. 
 

2.1 Customer Relationship Management 

2.1.1 Vad är CRM 
Customer Relationship Management är ett företags förhållningssätt för att förstå och 
påverka kundernas beteende genom meningsfulla meddelanden för att förbättra 
kundens förvärv, kundförhållandet, kundlojalitet och kundlönsamhet (Swift, 2001). 
Enligt Gordon (2002, sid. 1) kan CRM definieras på detta sätt “CRM är en serie 
strategier och processer som skapar nya och ömsesidigt värde för enskilda kunder, 
bygger preferens för deras organisationer och förbättrar affärsresultat över en livstid 
tillsammans med sina kunder.” Med denna definition kan företag fokusera på att 
utveckla den viktigaste tillgången på långsikt, att progressivt fördjupa sin relation 
med värdefulla kunder (Gordon, 2002). 

2.1.2 För- och nackdelar med CRM 
Fördelar: 
Enligt McKim och Hughes (2000) hjälper CRM företag med att identifiera angripbara 
kundsegment samtidigt som Lambert (2010) anser att CRM hjälper till att skapa en 
struktur för hur relationer med kunder kan utvecklas och underhållas. CRM kan hjälpa 
till att bidra med en minskning av marknadsföringskostnader genom koncentration på 
en begränsad grupp med kunder vid en specifik tidpunkt (McKim & Hughes, 2000). 
CRM kan också hjälpa företag att bedöma kundlojalitet och lönsamhet på åtgärder 
som upprepade köp, spenderat kapital och livslängd (Chen & Popovich, 2003).  
 
Nackdelar: 
Det finns tre huvudsakliga skäl till varför dagens CRM-system misslyckas med att 
fånga in viktig information om kundernas behov. Första är att många företag inte är 
helt medvetna om vikten av att känna till kundens behov i inköpets beslutsprocess. 
Det andra, även ifall vissa företag inser vikten av denna information så utmanas de av 
svårigheten och kostnaden för insamling och tolkning av det. De grundläggande 
behoven är ofta gömda och svåra att artikulera. Tredje nackdelen är att företag ofta 
misslyckas med tolkande eller har tvetydiga uppgifter om sina kunder som kan 
lämnas kvar i anställdas huvud istället för i en databas (Stringfellow, Nie, Bowen, 
2004). Chen och Popovich (2000) varnar för de som säljer CRM-system att de kan 
locka företag med löften om allsmäktiga applikationer. Hittills finns det ingen 100-
procentig lösning. Eventuella risker såsom projekt misslyckas, otillräcklig avkastning 
på investeringar, oplanerade projekt, revideringar i budget, missnöjda kunder, förlust 
av anställdas förtroende samt tid och resurser måste vara väl genomtänkt.  

2.1.3 Systemutveckling av CRM 
En viktig faktor som har stor betydelse för CRM är utveckling av ett CRM system. 
Utvecklingen av ett CRM system är en väldig komplex integration och omfattar hela 



	   12	  

organisationens utveckling. Det krävs en grundlig analys av organisationens 
företagsprocesser. Organisationer strävar efter ett fullt genomförd CRM system, men 
arbetet med att uppnå ett sådant system krävs en hel del olika kunskaper, 
projektledning och en grundlig plan (Bose, 2002). 
 
Enligt Wells, Fuerst och Choobineh (1999) är de övergripande utvecklingsfaser 
standardiserade för all systemutveckling inklusive CRM dessa utvecklingsfaser 
omfattar: 

1. Planering 
Planering sätter måttet för alla kommande faser genom att analysera de 
affärsmässiga argumenten för alla tänkbara kombinationer av utveckling och 
strategiers förverkligande (Papazoglou & Van Den Heuvel, 2007). Först måste 
organisationen identifiera hur, när och var de kommer att interagera med 
kunder. Det viktiga är att börja identifiera alla dessa interaktionspunkter, samt 
avgöra om ifall punkterna skall behållas, ändras eller tas bort (Bose, 2002). 

2. Undersökning 
I undersökningsfasen måste metoder identifieras för att tillgodose behoven hos 
organisationen inom CRM. Det är viktigt att tänka på organisationens 
nuvarande organisationsstruktur, kultur, eventuell hårdvara, mjukvara, säljare, 
leverantörer för att kunna identifiera alla metoder organisationen använder sig 
av (Bose, 2002). 

3. Systemanalys 
Tredje fasen är till för att förstå alla aspekter av det nuvarande systemet och 
varför det utvecklades på detta sätt, och så småningom visa hur saker och ting 
skulle kunna förbättras genom ett CRM system (Avison & Fitzgerald, 2006). 

4. Design 
Detta steg innefattar utformning av både datorns och de manuella delar av 
systemet. Dokumentationen kommer att innehålla uppgifter om indata, output 
av systemet, processer, struktur, säkerhet och genomförandets planer (Avison 
& Fitzgerald, 2006). Ett vanligt klagomål gällande designen är bristen på 
enkel integration mellan CRM och ERP-system (Bose, 2002). 

5. Uppbyggnad 
Detta steg innebär genomförandet av dokumentationen från designen. Det 
finns ingen särskild unik CRM konstruktion under denna fas förutom det 
faktum att det är en så stor uppgift (Bose, 2002). 

6. Genomförande 
En CRM-implementering kan innebära större IT- och affärsprocess 
förändringar som alla användare måste förstå fullt ut (Bose, 2002). En viktig 
aspekt av denna fas är att kvalitetskontroll. De manuella rutinerna, 
tillsammans med hård- och mjukvara, måste testas på ett sådant sätt att 
användarna är tillfredsställda. När användarna känner sig säkra på att CRM 
systemet är igång har fasen uppnått sitt mål (Avison & Fitzgerald, 2006). 

7. Underhåll och anpassning 
Denna fas inträffar när systemet är i drift. Det kommer naturligtvis bli 
förändringar som behövs och några anställda kommer att avsättas för 
underhåll vilket syftar till att säkerställa fortsatt effektiv drift av systemet 
(Avison & Fitzgerald, 2006). Underhåll är en viktig fas, då en organisation 
alltid försöker lära sig mer om sina kunder. Eftersom marknaden är dynamisk, 
kräver CRM kontinuerlig utvärdering av systemets prestanda och data 
kvantitet och kvalitet (Bose, 2002). 
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2.1.4 Viktiga faktorer med CRM 
Företag och kunder kan skapa en bra relation med varandra genom CRM, vilket anses 
vara en viktig faktor som kombinerar marknadsföringsstrategier med IT. CRM ger bra 
möjligheter att använda data och information för att hitta värdet av kundrelationer och 
få bättre förståelse för kunderna (Jamali, Moshabaki, Aramoon & Alimohammadi, 
2011). 
 
Med tanke på de strategiska besluten som måste fattas i ett CRM-projekt skall 
styrelsen vara medveten om de strategiska förmågorna och delta aktivt i utformningen 
av IT-strategin. Annars är det lätt att CRM-projektet misslyckas (Wilson, Daniel & 
McDonald, 2002). 

 
Figur 1. A CRM implementation model. pp 676. (Understanding customer 

relationship management (CRM): People, Process and technology.) 
 

Enligt Chen och Popovich (2003) modell på hur dessa de tre viktigaste faktorerna 
med CRM påverkar varandra. Det är en kombination av människor, processer och 
teknik som syftar till att förstå ett företags kunder. Det är en integrerad syn på 
relationer genom att fokusera på att behålla kunder och relationer i utveckling.  
 
Processerna kan se olika ut beroende på vilket företag du tittar på. För vissa företag är 
CRM en teknisk lösning som använder sig av separata databaser och säljkår för att 
överbrygga försäljnings-och marknadsföring i syfte att förbättra riktade insatser. 
Medan andra företag anser att CRM är som ett verktyg, speciellt utformat för 
kundkommunikation eller som ansvar för försäljning/service, callcenters eller 
marknadsavdelningar (Chen & Popovich, 2003). 
 
Tekniken inom CRM syftar på att dra full nytta av de tekniska innovationerna med 
förmågan att samla in och analysera data om kundernas mönster, tolka 
kundbeteenden, utveckla prognosmodeller, svara med snabba och effektiva 
skräddarsydda kommunikationer och leverera produkter och tjänsters värde till 
enskilda kunder (Chen & Popovich, 2003). 

2.1.5 e-CRM 
Customer Relationship Management är en viktig drivkraft inte bara för förbättringar i 
servicekvalitet utifrån kundernas behovsuppfattning, men även för snabb reaktion på 
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förändringar inom marknaden. Begreppet e-CRM innebär att företag måste ha ett 
starkt fokus på sina hemsidor och webbplatser. Internet är en grundläggande 
beståndsdel i utvecklingen av begrepp som marknadsföring, varumärke och 
kundernas relationsutveckling. Genom den senaste utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknik, har framväxten av ett nytt koncept som kallas kundvård 
kommit, detta syftar till att återgå till personlig marknadsförings eran (Jamali, 
Moshabaki, Aramoon & Alimohammadi, 2011). 
 
e-CRM ger bättre möjligheter för företag att etablera distinkt strategi positionering 
och få en konkurrensfördel som inte kräver en helt ny inställning till verksamheten. e-
CRM kan även i affärsstrategin för Internet-företag göra det möjligt att få en bättre 
förståelse för de behov och önskemål kunder har och skapa en två-vägs relation för 
kundlojalitet (Lee-Kelley, Gilbert, Mannicom, 2003).  
 
Internet är en lovande domän för CRM implementeringar. Framgång inom e-CRM 
kan uppnås genom ett väl utformat program som passar denna typ av miljö. Det är 
därför viktigt att utvärdera e-CRM aktiviteter hos företag och bedöma hur effektivt de 
drar nytta av fördelarna med denna kanal i sina CRM-program (Kimiloglu & Zarah, 
2008). Enligt studier gjorda av Kimiloglu och Zarah (2008) drar företag nytta av att 
implementera e-CRM då stora förändringar sker i form av att antalet användare och 
nyförvärvade kunder ökar medan kostnaderna för att förvärva kunder minskar. 
Kunder spenderar mer tid på webbplatsen vilket resulterar i att kundtransaktionerna 
ökat och kundnöjdheter tillsammans med medvetenhet och pålitligheten ökat. Även 
med e-CRM så blir hantering av kundklagomål förbättrad.  
 
Fördelen med e-CRM är att det underlättar engagemang av resurser, minskar 
kostnader, vilket leder till mer konkurrenskraftiga fördelar för företagen. Bland andra 
fördelar tar marknadsandelar lättare, vilket gör personliga relationer mellan kunder 
och göra mer marknadsföring effektivitet (Kula & Tatoglu, 2003). Några nackdelar 
inom e-CRM som Kula och Tatoglu (2003) hävdar är att det bör finnas empiriska 
bevis för att visa att e-CRM påverkar finansiella resultat. Harrigan, Ramsey och 
Ibbotson (2008) anser att e-CRM är mer användbart när det finns ett direkt samband 
mellan företag och kund. Vilket inte är lätt att få med kunderna inom e-CRM. Den 
direkta kontakten med kunderna betyder mycket för företag idag. 

2.1.6 Kundhantering 
CRM bör betraktas som en affärsstrategi inriktad på att förstå och förutse behoven hos 
nuvarande och potentiella kunder och bör utformas för att öka lönsamheten och se hur 
nöjda de som använder de dagliga varorna och tjänsterna är som marknadsförs av 
företaget. Men även ha fokus på kunden gör varje kund unik, så all kommunikation 
blir två-vägs och individ (Toriani & Angeloni, 2011).  
 
CRM hjälper företag att ha utmärkande tjänster för sina kunder, vilket ger personliga 
och interaktiva relationer som kan ge trygghet och trovärdighet i förhållande till den. 
För att stödja utvecklingen av dess organisatoriska aktiviteter, måste företaget 
utveckla de tekniska verktyg som uppfyller deras behov (Toriani & Angeloni, 2011). 
 
Enligt Lombard (2012) konstaterar han att det finns ett signifikant samband mellan 
CRM och kundlojalitet. CRM är variabeln som krävs för att uppnå kundlojalitet på 
grund av att det inte finns något signifikant samband mellan förtroende, engagemang 
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och kundlojalitet. Dock kan framgången av CRM enbart uppnås om hela 
organisationen står bakom dess genomförande.  
 
Den tidigare inköpsprocessen gjorde att affärsinnehavaren och kund spenderade 
kvalitéts tid och lärde känna varandra. Idag har kunderna förlorat sin originalitet, de 
har nu blivit ett kontonummer och butiksägare har förlorat sina kunders individuella 
behov eftersom marknaden blivit full av produkt- och tjänstalternativ. Många företag 
har idag försökt att återupprätta deras anslutningar till nya såväl som befintliga kunder 
för att på lång sikt öka sin kundlojalitet. Vissa företag konkurrerar effektivt för att 
vinna detta lopp genom att genomföra relationsmarknadsföring med strategisk och 
teknikbaserad CRM (Wilson, Daniel & McDonald, 2002). 

2.2 Kundlojalitet 
Marknaden har senaste åren blivit mer och mer global och med det har även 
konkurrensen ökat, vilket leder till att företag tar till lite av drastiska metoder för att få 
nya kunder och behålla dessa (Mao, 2010). Företagen tar därför hjälp av 
marknadsföringsspecialister och deras strategier för att försäkra sig om att kunder 
kommer tillbaka(Mao, 2010). Mao (2010) menar vidare att trots fler och fler 
företagare tycker detta är det bästa alternativet finns det företagare som inte tycker att 
detta är det bästa sättet. De hävdar då istället att det är omöjligt för företag att uppnå 
det ideala mål som då sätts upp, även fast det går att se en eftersträvan av kundlojalitet 
som kostar mycket pengar och tid så är det mest värdefulla ett framgångsrikt företag 
kan ha (Mao, 2010). 
 
Mao (2010) menar att det finns en potentiell fördel i att ha lojala kunder. Denna 
lojalitet kommer med tiden inbringa fler potentiella konsumenter som samtidigt då 
kan bli framtida lojala kunder. Köper en person till exempel samma produkt från 
samma tillverkare, låt säga att personen i fråga är en tjej och köper sitt smink från ett 
visst företag för att det är bra kvalitet och fungerar bra att använda, kommer denna 
person att rekommendera det till sin krets av vänner (Mao, 2010). Av den anledningen 
blir det inte så konstigt varför personer i omgivningen äger många klädesplagg, smink 
eller andra produkter av ett och samma märke. Skulle personer i den nära kretsen av 
vänner däremot klaga på dålig kvalitet väljer nästa person att tänka ytterligare för att 
troligtvis senare inte köpa en vara/produkt från märket som fått dålig kritik (Mao, 
2010). 
 
Företagens främsta bekymmer är effekten av Internets effektivitet på konkurrensen. 
Detta område är ofta motstridiga och tenderar att ha en enda fråga i fokus, vilket är 
pris (Lee-Kelley, Gilbert, Mannicom, 2002). Men enligt Reichheld och Schefter 
(2000) så är det inte priset som utesluter på webben, utan förtroende gör. 

2.2.1 Olika typer av kunder 
Rowley (2005) menar i sin artikel att det finns flera olika typer av kundlojalitet, 
närmare bestämt fyra stycken. De hon nämner är: fångenskap, bekvämlighetssökande, 
nöjd och engagerad. De kunder som finns under fångenskap menar hon föredrar 
upprepande köp av samma produkt, service och varumärke. Mycket på grund av att 
det inte finns tillräckligt många möjligheter att ersätta dessa alternativ. 
Bekvämlighetssökande kunder stödjer nödvändigtvis inte själva varumärket som 
sådant, utan de tittar istället på bekvämligheten som varumärket kan medföra. Den 
nöjda kunden däremot har en positiv inställning till varumärket. De är dock inte 
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villiga att konsumera större mängder på grund utav det. Sista kategorin är den 
engagerade och beskrivs enligt Rowley (2005) som den perfekta. Denna typ av kund 
är till skillnad från de andra tre mer aktiv i sin inställning och sitt beteende gentemot 
varumärket. 

2.2.2 Innebörden med kundlojalitet 
Lojala kunder ökar lönsamheten (Lee-Kelly, Gilbert & Mannicom, 2002). 
Mao (2010) definierar kundlojalitet att kunden föredrar en produkt eller tjänst från ett 
visst företag framför ett annat. Vidare beskriver Mao (2010) kundlojalitet som att 
trogna köpare hellre betalar lite mer pengar för att få en produkt eller tjänst från ett 
företag och sedan kunna säga med stolthet hur den håller kvaliteten och sina egna 
värderingar. Detta leder ofta till att de tror deras val av köp är bättre än andras. 
Bowen och Chen (2001) menar att litteraturen påvisar tre metoder som kan användas 
för att definiera customer loyalty, dessa är attityd, beteende och/eller sammansatt.  

2.2.3 Köpprocessen och dess påverkan 
Paneler används i stor utsträckning vid marknadsundersökningar för att studera 
mönster kring konsumentinköp, testning av nya produkter och utvärdering av 
kampanjer. Panelundersökningar använder median data vilket innefattar svar på 
samma eller liknande frågor från samma deltagare under mer än en tidsperiod (Lohse, 
Bellman & Johnson, 2000). Fördelar med panelundersökningar är att paneldata är 
generellt mer exakt än tvärsnittsdata. Mer information kan samlas in, eftersom 
befintlig bakgrundsinformation inte behöver upprepas varje tidsperiod. Nackdelar 
med panelundersökningar är att människors avgång kan orsaka svarspåverkan, 
incitament kan även minska detta. Respondenter är inte representativa för den 
underliggande populationen som inte står med i undersökningen. Men styrkan i 
paneldata är dess förmåga att ge information om förändringar i beteende över tid för 
enskilda konsumenter (Lohse, Bellman & Johnson, 2000). 
 
Enligt Puccinelli et al. (2009) så består den övergripande köpprocessen av 5 olika 
stadier. Dessa är erkännande kring behov, informationssökning, utvärdering, köp och 
offentliggöra köp. Dessa stadier beskrivs nedan: 
 

1. Erkännande kring behov: 
En konsument kan känna igen behov på grund av inre eller yttre faktorer. Inre 
faktorer kan vara hunger medan yttre faktorer kan vara 
marknadskommunikation. Meddelanden som antyder att konsumenter 
underkonsumera en produkt kan leda till att de tänker på varför de köper. Om 
de beslutar att de underkonsumera en produkt eftersom de är sparsamma, kan 
meddelandet vara övertygande. Om de istället misstänker meddelandet kan 
detta driva dem till att överkonsumera en produkt, detta kommer då inte väcka 
ett behov. 

2. Informationssökning: 
Under en sökning efter information, tittar konsumenter på vilket sätt ett 
företag har betett sig under det förflutna eller hur deras konkurrenter beter sig. 
Detta kan göra det möjligt för konsumenten att tilldela en marknadsmässig 
orsak till en händelse. 

3. Utvärdering: 
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Den typ av orsak som tilldelats en händelse kan påverka den övergripande 
utvärderingen av en produkt eller återförsäljare. Vilket senare kan påverka ifall 
konsumenten genomför ett köp eller ej. 

4. Köp: 
Sannolikheten för inköp beror på den informationen som tilldelats från tidigare 
händelser såsom utvärdering och informationssökning. En konsument avslår 
ofta sitt köp om de anser att företaget enbart vill öka sin vinst, jämfört med 
ifall ett företag går ut med information gällande förändringar i 
produktionskostnader, vilket gör att konsumenten sannolikt accepterar det nya 
priset. 

5. Offentliggöra köp: 
Slutligen tilldelar konsumenterna sina inköp, vilket kan påverka deras 
övergripande utvärdering av produkten, människors tycke har stor påverkan på 
tillfredsställelse med köpet (Puccinelli et al., 2009). 

 
Människor i alla åldrar, civilstånd och kön förlitar sig starkt på Word of Mouth att 
komma fram till ett beslut om att köpa en vara. Word of Mouth (WOM) är en slags 
marknadsföringskanal som ansluts med hjälp av personligt inflytande och trendsättare 
som initierar trender som följs av konventionella konsumenter. Konsumenter 
värdesätter Word of Mouth dubbelt så mycket som reklam. Människor försöker att 
hitta någon de känner som har varit med om exempelvis restaurangbesök, eller någon 
som känner någon som har varit där. Word of Mouth har större trovärdighet än 
annonsörer kan föreställa sig. Ändå lider Word of Mouth av samma dygd som gör det 
så starkt att det är personligt och därför begränsad i sin räckvidd (Aslam, Jadoon, Za 
& Gondal, 2011). 
 
*Konsumenternas beteende i beslutsprocessen och psykosociala aktiviteter engagerar 
sig när de utvärderar, införskaffar, använder eller bortskaffar sig av varor och tjänster. 
* Word of Mouth är ärlig, äkta och kraftfullt. Detta är något vi alla gör varje dag i sitt 
sätt att kommunicera. Word of Mouth är delad uppfattning om en produkt eller tjänst 
mellan två eller fler personer (Aslam, Jadoon, Zaman & Gondal, 2011). 
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3. Metod 
 
I metoddelen beskriver vi hur uppsatsen är uppbyggd på pelarna ansats och 
förhållningssätt till teorin. Vi kommer även beskriva vilka källor som valts, hur de 
valts och hur dessa bearbetats. Det kommer även diskuteras hur valet av metod för 
datainsamling och intervjuer i detta kapitel. Vi motiverar även här de val vi gjort 
under medan vi arbetat med denna uppsats.	  

 3.1 Val av metod 
I början av skapandet av detta arbete behövde vi bestämma oss för en kvalitativ eller 
en kvantitativ metod och valde att göra en kombination av en kvalitativ och en 
kvantitativ metod. Detta val beror på att som Jacobsen (2002) säger kompletterar de 
båda metoderna varandra. Jacobsen (2002) menar att metoderna kan vara en 
blandning av samma undersökning. En enkätundersökning kan innehålla öppna frågor 
respondenten får besvara med egna formuleringar. På samma sätt kan en kvalitativ 
intervju innehålla frågor som är mer standardiserade (Jacobsen, 2002). Vidare menar 
Jacobsen (2002) att det går att skapa en kombination av de två metoderna genom att 
göra flera delundersökningar inom samma projekt. Enligt Jacobsen (2002) börjar det 
oftast med att det görs en kvalitativ undersökning där målet är att skapa 
klarhet/förtydligande gällande ämnet, som hjälper författarna att skapa ett mer 
välutvecklat frågeformulär. Den kvalitativa undersökningen hjälper den senare 
enkätundersökningen genom att ny kunskap inom ämnet uppdagats blir det lättare att 
ställa rätt typ av frågor (Jacobsen, 2002). En kvalitativ undersökning måste inte alltid 
agera som en förundersökning utan kan även ske i slutet av den kvantitativa studien 
för att på så sätt skapa större förtydliganden gällande vissa förhållanden (Jacobsen, 
2002). 
 
Vi gjorde detta val då en kvalitativ studie passar bättre än en kvantitativ studie, som 
mest handlar om att tolka siffror, eftersom den kvalitativa metoden är uppbyggd mer 
på ord och blir en mer förklarande metod än vad en kvalitativ metod blir (Jacobsen, 
2002). Vid skapandet av problemställningen utgick vi från Jacobsen (2002) som säger 
att en problemställning ska vara enkel, fruktbar och oförutsägbar. Uppbyggnaden ska 
även vara entydig och precis. Eftersom vi vill försöka fånga kärnan i ett fenomen 
tycker vi att en kvalitativ studie lämpar sig bäst. Undersökning har genomförts med 
hjälp av en kvalitativ metod och en abduktiv ansats. Jarl Backman (2008) menar att en 
kvalitativ metod kräver att det är en person eller få personer som ska stå i fokus när 
data samlas in. En kvalitativ metod lämpar sig bäst för en explorativ problemställning 
där utkomsten blir nyanserande data som går på djupet (Jacobsen, 2002). Vidare 
fortsätter Jacobsen (2002) att detta innebär fokus på få undersökningsenheter. Att 
använda sig av en induktiv ansats innebär att skribenterna först samlar in information 
i form av empiri som sedan kan kopplas ihop med teorier (Backman, 2008). Vidare 
kan den induktiva ansatsen beskrivas som öppen då det är med ett öppet sinne, utan 
förutfattade meningar, som författarna antar sig ämnet. Enligt Jacobsen (2002) passar 
en induktiv ansats och kvalitativ metod bra ihop eftersom att med hjälp av 
djupintervjuer skapas kunskap om ämnet.  
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3.2 Val av ansats 
Eftersom vi inte ville begränsa oss för mycket valde vi att jobba efter en induktiv 
ansats och gå in med ett öppet sinne, utan några förutfattade meningar som Jacobsen 
(2002) beskriver. Vidare säger Jacobsen (2002) att med en induktiv ansats går 
forskaren från empiri till teori. Med hjälp av den införskaffade empirin av data som 
utgångspunkt gick vi sedan vidare med att söka teorier för att kunna styrka empirin. 
 
Dock påtalar Jacobsen (2002) att vilken ansats som än väljs finns det alltid risk för att 
vi inte varit helt ofärgade innan vi påbörjade vår undersökning. Uppsatsen kommer 
därigenom att utgå från våra tolkningar precis som ni, läsaren, kommer göra egna 
tolkningar. 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 
Primärdata är den typ av data som kommer direkt från den primära källan, det vill 
säga att forskarna/författarna samlar in den data för första gången. Denna typ av data 
är den som används gällande en speciell problemställning och när det gäller att 
skräddarsy den (Jacobsen, 2002). Primärdata som vi samlat in kommer från intervjuer 
med olika klädföretag i Sverige. Intervjuer är enligt Jacobsen (2002) en av de olika 
typer av datainsamlingsformer som lämpar sig bäst när insamling av primärdata sker. 
Våra intervjuer sker i form av telefonintervjuer, intervjuer via internet samt 
individuella intervjuer. Vidare data kommer vi även få in via en enkätundersökning 
med 267 deltagare. Antalet deltagare på enkätundersökningen beror på att vi vill få en 
så pricksäker undersökning som möjligt och det antalet deltagare ger oss 95 % 
validitet. 

3.3.2 Sekundärdata 
Jacobsen (2002) definierar sekundärdata som material eller information som är 
insamlad av någon annan. Forskarna/författarna är alltså inte de som samlar in 
informationen och data kommer inte direkt från källan. Det är då upplysningar och 
undersökningsresultat som tidigare använts i studier som till en början kan ha använts 
i ett annat syfte än det som författarna tänkt använda de till i detta fall.  

3.3.3 Tillförlitlig information 
Tillförlitlig information grundar sig i reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att 
informationen ska vara tillförlitlig och användbar (Ejvegård, 2009). Vidare fortsätter 
Ejvegård (2009) att för att reliabiliteten ska vara hög, bör samma testresultat kunna 
uppnås om någon väljer att återtesta informationen. Gällande datainsamlingen har vi 
använt oss av intervjuer och en enkätundersökning, det blir av den anledningen viktigt 
att reflektera kring nivån på reliabiliteten.  
 
Validitet innebär att en forskare mäter det forskaren verkligen avser att mäta, och av 
den anledningen är det viktigt att välja rätt datainsamlingsmetod och att forskarna 
hittar rätt typ av intervjuobjekt (Ejvegård, 2009). Då informationen kommer vara till 
viss del begränsad valde vi att göra en kvalitativ och en kvantitativ undersökning för 
att lättare kunna se olikheter hos företag och konsumenter. 
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3.4 Val av strategi 
För att kunna skapa en relation mellan teori och empiri menar Patel & Davidson 
(2003) att forskare måste välja mellan tre olika alternativ att arbeta med och dessa tre 
begrepp är deduktion, induktion och abduktion.  
 
Arbetar forskarna efter en deduktiv ansats påstås följa bevisandets väg, som 
kännetecknas av de allmänna principer samt befintliga teorier som det sedan tas 
slutsatser om gällande enskilda företeelser (Patel & Davidson, 2003). Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2006) styrker detta genom att klargöra att det är teoretiska 
resonemang som följs i en deduktiv ansats. 
 
Har	  forskarna	  valt	  att	  arbeta	  induktivt	  så	  har	  de	  valt	  den	  upptäckande	  vägen,	  
dvs.	  att	  forskaren	  inte	  låst	  fast	  sig	  vid	  teorier	  innan	  mötet	  med	  
forskningsobjektet	  och	  kommer	  därför	  in	  med	  ett	  öppet	  sinne	  (Patel	  &	  Davidson,	  
2003).	  Vidare	  menar	  Patel	  &	  Davidson	  (2003)	  att	  det	  finns	  risk	  med	  induktion	  då	  
forskarna	  inte	  vet	  hur	  stor	  räckvidd	  teorierna	  kring	  ämnet	  har	  och	  att	  forskarna	  
inte	  kan	  vara	  helt	  objektiva	  då	  människor	  växer	  upp	  med	  viss	  subjektivitet.	  Här	  
menar	  Eriksson	  &	  Wiedersheim-‐Paul (2006) att utgångspunkten i studien är empirin 
som samlas in. 
 
Det sista sättet att relatera teori med empiri som kallas abduktion är en kombination 
av deduktion och induktion (Patel & Davidson, 2003). Vidare menar Patel & 
Davidson (2003) att en abduktiv ansats inleds ofta med en induktiv inriktning där ett 
enskilt fall formulerar en hypotes, som sedan testas mot nya fall och ansatsen ändras 
då mot det deduktiva hållet. Detta arbetssätt gör att forskarna inte blir låsta vid att 
endast göra på ett sätt (Patel & Davidson, 2003). Nackdelen med abduktion blir att 
forskarna blir subjektiva då egna erfarenheter och tidigare forskning sätter sina spår 
(Patel & Davidson, 2003). 

 
3.5 Val av perspektiv 
Vi har valt att tillämpa två olika perspektiv på denna uppsats. Vi har gjort detta på 
grunderna att kundlojalitet kräver två parter för att kunna uppnås. Företagen besitter 
CRM-system som hjälper dem samla in kunskap och information om kunder för att 
öka lojaliteten (och ge förslag på andra liknande produkter som konsumenterna kan 
vara intresserade av). Vi har därför	  valt	  att	  söka	  efter	  intervjurespondenter	  som	  
arbetar	  med	  CRM	  system	  och	  har	  en	  bättre	  överblick	  på	  hur	  de	  använder	  sig	  utav	  
systemet	  för	  att	  generera	  lojalitet	  både	  från	  och	  till	  kund.	  	  	   	   	  
    
Kunder besitter makten för att ett företag skall kunna överleva. Kunder kommunicerar 
med varandra vilket gör att förtroende och lojaliteten till företag kan förändras 
drastiskt. Människors påverkan på varandra är något som sker i det dagliga livet, 
vilket i sin tur påverkar vad människor tycker och tänker om produkter och företag. 
Vi har därför valt att söka efter enkätrespondenter som kan besvarar frågor kring vilka 
faktorer de anser viktiga för att vara lojala mot ett företag samt vad lojalitet innebär 
för dem. 
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3.6 Val av undersökningsmetod 
I en kvantitativ metod arbetar forskaren enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) 
med numeriska uppgifter som stöttar det som Patel och Davidson (2003) menar när de 
säger att när kvantitativ data bearbetas blir den till statistik. Denna statistik blir då en 
egen vetenskap som behandlas och används inom empiriska vetenskaper (Patel & 
Davidson, 2003).  
Anledningen till att det görs kvalitativa undersökningar är därför forskarna vill 
förvärva djupare kunskap än den ytliga kunskap som en kvalitativ undersökning 
bidrar med (Patel & Davidson, 2003). Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) är 
kvalitativa studier vanligtvis verbala. Vidare fortsätter Patel och Davidson (2003) och 
säger att det textmaterial som uppstår från den kvalitativa undersökning som gjorts 
lätt blir väldigt omfattande. Även om det endast görs några få intervjuer så skapas ett 
stort textmaterial om det skrivs ut till fullo, vilket leder till att kvalitativa 
undersökningar inte bara är tidskrävande men även arbetskrävande (Patel & 
Davidson, 2003). 

 
3.7 Utformning av undersökning 
Intervjuer och frågeformulär går ut på att samla information som bygger på frågor. 
Detta betyder att dessa två olika tekniker har en hel del gemensamt, men också sådant 
som skiljer dem åt (Patel & Davidson, 2003). 
 
Vårt intervjuformulär är grundat på våra två nyckelord som är CRM och kundlojalitet. 
Där vi har ställt frågor kring hur företaget använder sig av CRM för att behålla och 
införskaffa nya kunder och hur de kommunicerar med sina kunder. Vi undersöker 
även vad företagen anser är positivt och negativt med CRM och hur de tror att de 
uppnår lojalitet hos kunder. För att sedan kunna jämföra detta med svaren från 
frågeformuläret som handlar om vilka faktorer som kunder anser vara viktigt för att 
de ska vara lojala mot företag. Detta skall vi sedan visa upp för företagen, för att få 
svar på resultatet och vad de anser om denna studie vi gjort på konsumenter. 

3.7.1 Intervjuformulär 
Enligt Alvesson (2011) så skall intervjuer gärna göra olika avgränsningar i form av 
struktur, storlek och kommunikationsmedium. 
 

• Struktur 
Är huvudsakligen en fråga om detaljeringsgraden vad gäller förbestämda 
frågor. Intervjuerna går att dela in i strukturerade, halvstrukturerade och 
ostrukturerade. Då strukturerade intervjuer är en tydlig plan och 
intervjuobjektet skall följa denna plan. Den ostrukturerade intervjun är temat 
kring intervjun brett och forskaren är beredd att låta intervjun ta oväntade 
vändningar.  I de flesta fall beskrivs den ostrukturerade bäst som lös 
strukturerade, då det finns vissa frågor som skall ställas och teman skall täckas 
(Alvesson, 2011). 
 

• Storlek 
Detta handlar kring storleken på intervjun, ifall den sker mellan en ensam 
intervjuperson och en grupp av människor eller om intervjuer sker med ett par 
personer exempelvis makar är ett tredje alternativ. Det kan förekomma olika 
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versioner av gruppintervjuer, allt från brainstorming till starkt strukturerade 
miljöer (Alvesson, 2011). 
 

• Kommunikationsmedium 
Mötesformen för intervjun kan variera mellan flera olika former. De flesta 
kvalitativa intervjuer sker ansikte mot ansikte. Det finns även telefonintervju 
och elektronisk intervju. Dessa anses mycket simpla och bristfälliga ifall det är 
ett komplex fenomen som undersöks, men de två sistnämnda är ekonomiska 
och kan ibland användas för kortare intervjuer i forskning som eftersträvar 
rikare intervjumaterial (Alvesson, 2011).  

3.7.2 Frågeformulär 
Det är vanligt att inleda en enkät med neutrala frågor. Exempelvis bakgrundsvariabler 
som vi behöver information kring. Likaså avsluta enkäten neutralt, exempelvis på det 
är att lämna utrymme för kommentarer kring frågorna. När en enkät utformas är det 
viktigt att tänka på hur frågorna formuleras som exempelvis ska svåra och främmande 
ord, dubbel-frågor, varför frågor och förutsättande frågor undvikas (Patel & 
Davidson, 2003). Fasta svarsalternativ förekommer för det mesta i enkätfrågor. Det är 
då viktigt att variera de fasta svarsalternativ så att personer som ska svara behåller sin 
motivation och inte fastnar i ett specifikt svarsmönster (Patel & Davidson, 2003). 
 
Nedan följer några positiva respektive negativa beteckningar för att genomföra studie 
med enkäter. 

+ Enkätundersökningar kan göras på ett förhållandevis stort urval och 
geografiskt område. 

+ Respondenterna kan i lugn och ro begrunda frågorna och överväga 
svarsalternativen i enkäten. 

+ Frågeformuleringarna är vanligtvis standardiserade, vilket innebär att 
svarsalternativen presenteras på samma sätt för alla respondenter. 

⎯ Enkätundersökningar ger ett visst och ibland till och med ett betydande 
bortfall 

⎯ Antalet frågor i ett enkätformulär är begränsat. 
⎯ Respondentens identitet kan inte styrkas med fullständig säkerhet (Ejlertsson, 

2005). 

3.8 Urval 

3.8.1 Empiriskt urval 
För att besvara vår frågeställning sökte vi oss till både företag och kunder. Vi 
intervjuade tre företag som befann sig specifikt i klädbranschen och använde sig på ett 
eller annat sätt utav CRM. Att få deras syn på hur CRM hjälper dem med 
kundlojalitet anser vi tillför uppsatsen ett viktigt perspektiv. Detsamma gäller 
kunderna vi valde att intervjua. Deras syn på vad kundlojalitet är för dem och hur 
företag uppnår detta är viktigt för uppsatsen. Eftersom CRM är ett mycket 
konkurrenskraftigt verktyg var det viktigt för oss att påpeka att företagen kommer att 
vara anonyma i vår uppsats. Detta gjorde att företagen var välvilliga att ställa upp på 
denna undersökning. Då vi inte har någon avgränsning på vilka klädföretag det skulle 
vara mer än att det skall finnas ett huvudkontor i Sverige så hade vi många företag att 
höra av oss till. Ett av företagen valde att svara på vår undersökning utan någon 
koppling till oss medan de två andra företagen har någon sorts personlig koppling till 
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oss som författare. Respondenterna från våra enkätfrågor är också anonyma eftersom 
det är en så pass stor skala, så drar vi ingen nytta av vilka våra respondenter är mer än 
ålder och kön. Då även våra frågor till konsumenterna är personliga så ansåg vi också 
att dessa ska kunna svara precis vad de tycker och tänker om kundlojalitet utan att 
något skall påverka deras svar. Många av respondenterna har en koppling till oss båda 
som författare i form av släkt och vänner. 

3.8.2 Urval av personer till öppna intervjuer 
För den kvalitativa delen i arbetet där en stor del är intervjuer valde vi att rikta in oss 
mot företag, då Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst 
med inte för många personer. Vidare menar Jacobsen (2002) att det inte bara är 
tidskrävande utan det är även så stora mängder data som samlas in, vilket leder till en 
svårare bearbetning av data. När insamling av data sker finns en risk för mycket data 
samlas in och då blir det lätt att forskarna hamnar vid vad Jacobsen (2002) kallar för 
1000-sidorsfrågan. Det innebär att svaret på frågeställningen blir för långt när så 
mycket data är insamlat. Görs en kvalitativ undersökning finns målet att fånga upp det 
som är unikt och speciellt i de förhållandena som finns (Jacobsen, 2002). 

3.8.3 Urval av personer till frågeformulär 
För den kvantitativa delen har vi med hjälp av en sample size calculator räknat ut att 
vi behövde få in 267 svar från varje intervall. För att uppnå en konfidensgrad på 95%. 
Vi ansåg att detta skulle blir överväldigande då vårt största fokus ligger på företagen. 
Vi bestämde oss då för att vi skulle minst 267 svar totalt vilket motsvarar 17%. För att 
få in dessa svar har vi tagit hjälp av sociala medier samt vänner och familj att svara på 
enkäten. Vi fick in totalt 275 svar, det var viktigt för oss att vi fick in minst 3 personer 
från varje åldersgrupp då detta motsvarar ca 1%. Enligt Ejlertsson (2005) är det sällan 
möjligt att genomföra totalundersökningar av olika skäl. Att genomföra en 
totalundersökning är i regel möjligt endast då det gäller registerdata, vilket innebär 
data som redan är insamlad om personer. Vid enkätundersökningar används ofta en 
metod som kallas urvalsundersökning vilket innebär stickprov från populationen. Om 
detta görs på rätt sätt kommer stickprovet att vara en avbild i miniatyr av 
populationen (ibid). 

3.9 Litteratursökning 
Våra kunskaper kring uppsatsens ämne var innan starten begränsade. Vi hade lite 
kunskap kring hur CRM fungerade men inte hur företag arbetar med det. När vi 
hittade våra företag så var dem för oss välkända och det var inte mycket sökningar 
kring företaget i sig och hur de arbetar. Ämnet som sådant var vi noga med att leta 
upp tidigare skrivna uppsatser för att säkerställa att vi inte valt att skriva om samma 
inriktning. Då tidigare uppsatser fokuserar mer på kundförhållandet så valde vi att 
inrikta oss på enbart kundlojalitet som är en del av kundförhållandet. 
 
När vi slutligen bestämt oss för ett syfte och en problemställning inledde vi sökningar 
i artikeldatabaser ABI/Inform, Google Scholar och högskolans databas Summon. Ur 
dessa tre databaser kunde vi söka fram ett antal vetenskapliga artiklar som vi använde 
som stöd i den teoretiska referensramen. Vi är medvetna kring att desto mindre andel 
vetenskapliga artiklar vi använder, desto lägre blir tillförlitligheten på referensramen. 
Vi har i vissa delar av uppsatsen funnit det nödvändigt att använda oss av 
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kurslitteratur. Metodkapitlet grundas på källor i bokform som har tagits fram genom 
sökningar på Högskolebiblioteket i Halmstad. 

3.10. Källkritik 
Enligt Patel och Davidson (2003) måste vi förhålla oss kritiska till dokument genom 
att se över källkritiken som innebär att vi måste ta reda på när och var dokumentet har 
tillkommit och vad syftet med dokumentet är. När dokumentet granskas så behöver 
det göras en prövning ifall dokumentet är valid och om den är reliabel. En sådan 
granskning kan vara svår att genomföra men ett hjälpmedel är att följa de fyra 
viktigaste källkritiska kriterierna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 
 

• Samtidakrav – För att förklara samtidakrav exemplifierar Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2006) hur ett statsråd i sina dagliga anteckningar återger 
vad ett anat statsråd sagt till honom vid ett sammanträde. Hade statsrådet 
däremot inte återgett händelsen i memoarer ett antal år senare hade kravet inte 
uppfyllts. 

 
• Tendenskritik – Tillämpas för att besvara vilka intressen som 

uppgiftslämnaren själv har i denna fråga. Genom att hitta två källor med 
motsatt tendens kan båda användas för att balansera varandra. 

 
• Beroendekritik – Undersöker ifall källorna är beroende av varandra. Det 

viktigaste är att undersöka ifall en källa är vad den utger sig att vara.  
 

• Äkthet – Källorna behövs undersöka kring äkthet då detta problem ökar vid 
användning av digital information, exempelvis internet. En viktig fråga som 
behövs ställas är ifall forskaren/undersökaren kan avgöra om en webbplats är 
vad den utger sig vara (ibid). 

 
Vi har i vår uppsats försökt att utgå från dessa krav som Eriksson och Wiederheim-
Paul (2006) ställer på källkritik när vi letat efter data. Vi har i vår uppsats utgått mest 
från vetenskapliga artiklar då utbudet om böcker inte är brett. Artiklarna balanserar 
även de svar som våra respondenter har kommit med i form av intervjuer och 
datainsamling då vi har försökt hitta tolkningar i artiklarna som kan styrka det som 
empirin har tagit upp. 
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4. Empiri 
	  
Här kommer vi presentera det empiriska material som vi samlat in via intervjuer och 
enkätundersökning. Detta material kommer i nästa kapitel jämföras med de teorier 
som finns i teorikapitlet. Tillsammans kommer de ligga till grund för att besvara vår 
problemformulering. 
 
Vid insamlingen av den kvalitativa empirin valde vi att göra en undersökning som 
skulle besvaras av minst 267 kunder. För att få en god och tydlig struktur på 
undersökningen har vi valt att presentera resultatet för varje fråga. Samt en 
uppdelning för att kunna se skillnad på män och kvinnors syn på kundlojalitet.  
 
Undersökningen började med att respondenterna fick svara på några allmänna frågor 
kring kön, ålder, hur ofta det handlar kläder och ifall de handlar över internet. 
Sammanställning av detta kan ni se i tabell 1- 4. 
 
 Antal Procent % 
Kvinnor 187 68 
Män 88 32 
Totalt antal deltagare i undersökningen: 275 st 
Tabell 1. Könsfördelning 
 
Ålder -15 16-20 21-25 26-30 31-35 36- 
Antal 7 30 131 30 7 70 
Procent % 2,5 11 48 11 2,5 25 

Tabell 2. Ålder på respondenterna 
 
Variabler Ja  Nej 
Antal 259   16 
Procent % 94  6 

Tabell 3. Frågeställning 1: Har du någonsin handlat på internet? 
 
           Butik      Internet 
Variabler Antal Procent % Antal Procent % 
3-4 gånger i månaden 25 9,1 2 0,7 
1-2 gånger i månaden 116 42,1 33 12 
Varannan månad 93 33,8 53 19,3 
1 gång i halvåret 34 12,4 82 29,8 
1 gång per år 4 1,5 54 19,7 
Mer sällan än 1 gång per år 2 0,7 18 6,5 
Aldrig 1 0,4 33 12 

Tabell 4. Frågeställning 2: Hur ofta handlar du kläder? 
 
Vad resultatet här visar oss är att könsfördelningen mellan män och kvinnor skiljer sig 
då det är 99 fler kvinnor som svarat på undersökningen än män. Därför har vi valt att 
göra en könsfördelning på de resterande frågorna för att få fram en rättvisande bild på 
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vad de anser vara viktigt gällande kundlojalitet och inköp av kläder. Vår 
ålderskategori har ett övertag av åldern 21-25. Utifrån detta har vi valt att titta på 
företag som har en viss målgrupp inom denna ålderskategori. I tabell 3 så är det en 
markant skillnad på ifall respondenterna någon gång har handlat över internet.  
Hela 94 % svarade ja på denna fråga, vilket vi tycker är aktuellt i denna studie då 
kundlojalitet är svårare att bygga över internet. I tabell 4 ser vi att även ifall 94 % 
någonsin har handlat på internet så har fortfarande butikerna övertag gällande inköp 
av kläder vid månadsbasis. Medan internetköp är något respondenterna gör allt från 
varannan månad till en gång per halvåret. 
 
Tabell 5-9 visar vad våra respondenter anser är viktigt gällande kundlojalitet och 
faktorer som är viktiga när de skall göra ett inköp av kläder både i butik och på 
internet. Här visar vi även hur skillnaden kan se ut mellan män och kvinnor kring 
dessa faktorer. När respondenterna gjorde undersökning fick de välja max 3 faktorer 
som de ansågs vara viktigast. Sedan för att göra detta tydligare, har vi valt att visa 
procenten då vi har fler kvinnor än män i denna undersökning. 
 
         Butik     Internet 
Variabler Antal Procent % Antal Procent % 
Utseendet 174 63,2 161 58,5 
Priset 195 70,9 247 89,8 
Kvalitén 161 58,5 108 39,2 
Vad vänner tycker 3 1,09 4 1,4 
Utbudet 70 25,4 108 39,2 
Populärt 12 4,3 14 5,09 
Möjlighet att testa kläder 137 49,8 32 11,6 
Möjlighet att jämföra kläder 17 6,1 27 9,8 
Märket 31 11,2 32 11,6 
Servicen 72 26,1 48 17,3 
Exklusivt 10 3,6 16 5,8 
Tabell 5. Frågeställning 3: Vilka faktorer är viktigast när du köper kläder? 
 
      Män     Kvinnor  
Variabler                Antal Procent % Antal Procent % 
Utseendet 50 56,8       111 59,3 
Priset 80 90,9        162 86,6 
Kvalitén 37 42,04        73 39,03 
Vad vänner tycker 0 0        4 2,1 
Utbudet 31 35,2        76 40,6 
Populärt 1 1,1        13 6,9 
Möjlighet att testa kläder 11 17,04        20 10,6 
Möjlighet att jämföra kläder 7 7,9        20 10,6 
Märket 16 18,1        16 8,5 
Servicen 19 21,5        29 15,5 
Exklusivt 9 10,2        7 3,7 
Handlar ej på internet 1 1,1        2 1,06 
Tabell 6. Könsfördelning gällande frågeställning 3. Internet 
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                                                                   Män                             Kvinnor  
Variabler Antal Procent %   Antal Procent % 
Utseendet 56 63,6 109 58,2 

Priset 61 69,3 136 72,7 

Kvalitén 51 57,9 100 53,4 

Vad vänner tycker 1 1,1 2 1,06 

Utbudet 21 23,8 50 26,7 

Populärt 2 2,2 10 5,3 

Möjlighet att testa kläder 40 45,4 87 47,05 

Möjlighet att jämföra kläder 8 9,09 9 4,8 

Märket 19 21,5 13 6,9 

Servicen 22 25,0 52 27,8 

Exklusivt 2 2,2 8 4,2 

Tabell 7. Könsfördelning gällande frågeställning 3. Butik 
	  
Variabler Antal Procent % 
Service/Bemötande 244 88,7 
Kvalité 125 45,4 
Pris 117 42,5 
Rykte 47 17,09 
Förtroende 108 39,2 
Utbud 71 25,8 
Tillgänglighet 82 29,8 
Tabell 8. Frågeställning 4: Vilka faktorer är viktigast när det gäller kundlojalitet? 
	  
           Män           Kvinnor  
Variabler Antal Procent % Antal Procent % 
Service/Bemötande 71 80,6 173 92,5 
Kvalité 47  53,4 78 41,7 
Pris 37 42,04 80 42,7 
Rykte 16 18,1 31 16,5 
Förtroende 43 48,8 65 34,7 
Utbud 19 21,5 52 27,8 
Tillgänglighet 28 31,8 55 29,4 
Tabell 9. Könsfördelning gällande frågeställning 4. 
	  
Tabell 5 påvisar ett gemensamt resultat av vilka faktorer som våra respondenter anser 
vara viktigt när de handlar kläder i butik och på internet. De tre viktigaste faktorerna 
som respondenterna anser i butik är priset, på 70,9 %, utseendet på 63,2 % och 
kvalitén på 58,5 %. På internet anser de att priset är viktigast på 89,8 %, sedan 
kommer utseendet på 58,5 % och på tredje plats hamnar kvalitén på 39,03 %. De är 
dessa tre faktorerna Pris, utseende och kvalité som spelar störst roll. Men jämförelse 
mellan butik och internet så har de samma placering men procentsatsen skiljer sig 
något. Då tycker att priset är 18,9 % viktigare när de handlar på internet än butik. 
Samma gäller de två andra faktorerna men där anses de vara viktigare i butik än på 
internet. Utseendet skiljer sig med 4,7 % medan kvalitén skiljer sig med hela 19,47 %. 	  
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Tabell 6 visar skillnaden mellan män och kvinnor på föregående fråga med inriktning 
på internet. Där männens 3 viktigaste faktorer gällande internet är priset på 90,9 %, 
utseende på 56,8 % och sista kvalitén på 42,04 %. Medan kvinnornas tre viktigaste 
faktorer är pris 86,6 %, utseende 59,3 % och utbud 40,6 %. Här anser inte kvinnorna 
att kvalitén hör hemma bland topp 3, utan att när de handlar på internet så vill de ha 
ett bättre utbud. Men fortfarande så är priset och utseendet i topp för båda könen. 
Priset spelar större roll för männen än kvinnorna, 3,4 % skiljer dem åt. Medan 
utseendet på klädesplagget är viktigare för kvinnorna än männen med 2,5 %. Kvalitén 
skiljer sig med 3,01 % mellan män och kvinnor som hamnade på en fjärde plats hos 
kvinnorna. Tabell 7 visar de viktigaste faktorerna mellan män och kvinnor gällande 
butik. Där männen anser att pris 69,3 %, utseende 63,6 % och kvalitén 57,9 % som 
viktigast. Kvinnorna anser att pris 72,7 %, utseende 58,2 % och kvalité 53,4 % är de 
viktigaste faktorerna. Här är fortfarande pris, utseende och kvalité i topp. Kvalité har 
fått komma tillbaka på kvinnornas topp 3 medan kvalitén fortfarande håller sig kvar 
hos männen. Marginalerna mellan butik och internet är både är markanta och några av 
de väldigt få. Jämförelse av männen mellan butik och internet skiljer det hela 21,6 % 
på priset och 15,86 % på kvalitén medan utseendet inte har lika stor marginal och 
hamnar på 6,8 %. Jämförelsen mellan kvinnornas faktorer gällande butik och internet 
har en större markant skillnad priset har en skillnad på 13,9 % samma skillnad som 
utbudet har och kvalitén ligger på 14,37 %. Samtidigt hamnar utseendet enbart på 1,1 
%. 
 
Tabell 8 och 9 tar upp de viktigaste faktorerna för att kunder skall vara lojala mot ett 
klädföretag. Det kan vara alltifrån bemötandet till hur tillgängligt företaget är. Totalt 
sett så ansågs de tre viktigaste faktorerna vara Service/Bemötande 88,7 %, kvalité 
45,4 % och priset 42,5 %. Kvinnornas tre viktigaste faktorer är Service/bemötande 
92,5 %, pris 42,7 % och kvalité 41,7 %.  Medan männen anser att service/bemötande 
80,6 %, kvalité 53,4 % och förtroende 48,8 % är viktigast. Enligt de båda könen så 
anses service/bemötande vara viktigast. Nästan hälften av männen anser att förtroende 
är viktigt samtidigt som enbart ungefär en tredjedel kvinnor anser att det är en viktig 
faktor. Kvalitén som företaget håller är en gemensam faktor som både män och 
kvinnor anser vara med på deras topp tre. 
 
För att sammanfatta det hela enligt denna undersökning ska företag fokusera på 
service/bemötande, kvalité, pris och utseende för att kunna öka sin kundlojalitet. 
Utöver detta anser respondenter att ordning och reda i butik och den mänskliga 
kontakten är viktigt inom butik och inom internet är fraktkostnader, returrätt och 
simpelt att skicka tillbaka viktigt. 

4.1 Företag X 
Företag X har varit ett registrerat bolag sedan 1996. Företaget har mer än 1000 
anställda i Sverige och har över 70 butiker runt om i Sverige. År 2012 hade företaget 
en omsättning på 2,5 miljarder. Vi intervjuade en person från 
marknadsföringsavdelningen. Detta företag anser sig att erbjuda produkter med hög 
modegrad till attraktiva priser. De använder sig inte utav något CRM-system, men 
arbetar aktivt med Customer bonding som är en liknelse av CRM genom kundkvällar 
i butiken samt bonuskort utan registrering. Även ifall de inte använder sig utav CRM 
anser de att det finns både fördelar och nackdelar kring detta system. Fördelarna är att 
det blir lättare att förstå och möta kundens behov om du har fått in tillräckligt med 
information kring kunden. Nackdelen med det är att det krävs mycket administrativt 
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arbete och stor investering. Företagets målgrupp är modeintresserade kvinnor i alla 
åldrar och kundlojalitet för företaget är ifall en kund återkommande väljer företaget 
som första val. 
 
”Ju mer du vet om kunden, desto lättare blir det att förstå och möta kundens behov” 
(Personlig kommunikation 2013-05-06). 
 
Företaget använder sig av ett flertal olika marknadsföringskanaler. Främst använder 
de sig utav TV, men andra stora marknadsföringskanaler är online, sociala medier, 
PR, samt utomhus i form av reklampelare. För att nå ut till befintliga kunder och 
skaffa nya kunder arbetar de mycket kring växla mellan olika 
marknadsföringskanaler, butikskoncepten och reklambudskapet. De arbetar också 
mycket med att utveckla sortimentet, då företaget använder sig av en omfattande 
designprocess. Deras designprocess innefattar tusentals plagg i ett brett sortiment. 
Företagets signum är basplagg som tas fram i säsongens färger och siluetter. De har 
även plagg med hög modegrad som är motsatsen av basplaggen och dessa säljer 
ibland slut efter några dagar i butik. Det mest omfattande arbetet är planering, så rätt 
plagg i rätt trend befinner sig i butik vid rätt tidpunkt. Deras mest unika kollektioner 
kan gå så snabbt som två veckor från det att designern skapat plagget tills det befinner 
sig i butik. Även om denna designprocess är så pass omfattande så finns de inga 
forum för kunder att kommunicera med företaget om vad som möjligtvis saknas i 
butik.  
 
För att bibehålla kunderna inom företaget så arbetar de med att ständigt uppdatera 
sina butiker både gällande skyltning och sortiment med nyheter varje dag. Detta gör 
att företaget anser att deras kunder får en ny upplevelse vid varje besök vilket gör att 
kunder återkommer ofta. Kunder kan både kommunicera med företaget på flera olika 
sätt. Vanligast är det genom att de kontaktar någon inom personalen i butik, annars 
använder de sig även av sociala medier i form av Facebook, kundsupport via e-mail 
eller telefon.  

4.2 Företag Y 
Företag Y har varit ett registrerat bolag sedan 2006 och fokuserar mest på 
internethandel men har på senare år startat upp två fysiska butiker. Företaget har idag 
ett 30-tal anställda och 2011 omsatte företaget 85 miljoner kronor. Företagets vision 
är att bli nordens ledande varuhus för män då företaget anser att som tjej så finns det 
gott om modevaruhus på nätet att välja mellan, men värre är det för killarna. Företaget 
vill därför fylla ett hål i modemarknaden, då de erbjuder en bred mix av varumärken 
för just modeintresserade män. Vi intervjuade en person som arbetar som 
projektledare på marknadsavdelning och ansvarar för deras CRM-system. Vårt 
intervjuobjekt och företag har använt sig aktivt utav CRM-system sedan hösten 2011. 
Med hjälp av deras CRM system har de kunnat identifiera 4 grundstenar i deras 
kundcykel som är rekrytera, behålla, utveckla och återvinna. Vilket ligger i grund för 
mycket arbete som utförs inom företaget. Deras kundkrets har en stadig ökning varje 
år i antal kunder som handlar hos dem och antalet återkommande kunder ökar också 
inom företaget. Deras största målgrupp är män i åldern 19-35 år och företaget anser 
att deras breda sortiment, konkurrenskraftiga priser, starka kundvillkor, snabba 
leveranser och personlig kundtjänst är det som göra att kunder väljer att handla ifrån 
dem. 
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Intervjuobjektet har definierat både fördelar och nackdelar med att arbeta med CRM-
system och enligt intervjuobjektet så ser de inga större nackdelar med systemet mer 
än att en person ofta behöver arbetar kontinuerligt med detta och att det inte går att 
göra till ett engångsjobb. CRM behöver vara ett pågående projekt som lever varje dag 
hos alla medarbetare. Företaget har gjort en del stora investeringar i analysverktyg 
som de underhåller och utvecklar längst vägen, detta är kostsamt men de anser att 
kampanjerna blir bättre och mer träffsäkra och det gör att dessa tekniska kostnader 
försvarbara. Fördelarna med CRM enligt intervjuobjektet är att de får en bättre och 
mer anpassad kontakt med våra kunder, vilket ger dem som internetföretag en chans 
att lära känna sina kunder. I en fysisk butik är det enklare att skapa en direktkontakt 
med kunden vilket kan vara svårare när de agerar online. CRM har även förbättrat 
deras ROI/kampanj då de kan målgruppsanpassa deras kommunikation till kunderna 
istället för att skjuta brett. 
 
”Tack vare bra CRM-arbete så får vi även bättre möjligheter att förutspå hur en 
kampanj kan generera och hur våra kunder responderar på våra utskick” (Personlig 
kommunikation, 2013-03-11). 
 
Rekrytera, behålla, utveckla och återvinna är deras fyra grundstenar i deras kundcykel 
som nämndes innan. För att kunna nå ut till en ny eller befintlig kund arbetar mycket 
med olika marknadsföringskanaler främst med tv, webbsida, email, sms, digital 
marknadsföring (SEO), sociala medier och deras egna magasin. Företaget äger även 
två fysiska butiker där de arbetar effektivt med marknadsföring i butik. För att nå ut 
till kunderna och rekrytera nya kunder så använder de sig mest av digital 
marknadsföring, butiksaktiviteter och marknadsför sitt eget magasin. För att behålla 
kunderna kommunicerar företaget med dem på veckobasis, de målgruppsanpassar 
sina utskick och bibehåller deras starka kundvillkor som är (fri frakt, fri returfrakt, 
snabba leveranser och professionell kundtjänst) och försöker även ge sina kunder de 
där lilla extra. För att de som företag skall vara lojala mot kunderna skapar de en 
tvåvägs-kommunikation med sina kunder där de försöker lyssna på kunderna och vad 
de efterfrågar. Då de kommunicerar kontinuerligt med kunderna kring vilka 
varumärken som de saknar hos företaget och utifrån detta väljer företagets inköpare ut 
det sortiment från respektive varumärke de anser att kunderna kommer gilla mest. 
Ifall kunderna skulle vilja kontakta företaget har de olika kanaler där de kan 
kommunicera med. De använder livechat på sin hemsida, e-maila kundtjänst, telefon 
till kundtjänst, besöka deras fysiska butiker och sociala medier i form av Facebook, 
Twitter. Företaget försöker även själva fånga upp information om sig själva om något 
skrivs om dem i bloggar, forum eller någon annan sorts e-WOM. 

4.3 Företag Z 
Företag Z startades upp 1997 och var ett av de allra första klädföretagen på internet. 
Idag är de runt 14 anställda och hade 2011 en omsättning på 64 miljoner kronor. 
Företagets vision är att vara en lättillgänglig, dygnet runt-öppen butik för 
märkeskläder, oavsett var deras kunder befinner sig. Vi intervjuade en utav företagets 
delägare. Företaget har inte införskaffat sig något CRM-system utan arbetar manuellt 
med Customer Relationship Management. Genom att skicka ut nyhetsmail till 
medlemmarna och försöker att få nöjda kunder. Företaget har 3 olika målgrupper, 
dessa är tjejer mellan 12-18 år, arbetande män 20-35 år och mammor.  Deras 
kundkrets ligger på cirka 380 000 stycken registrerade medlemmar/kunder. Då de inte 
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använder något CRM-system så vet de inga fördelar eller nackdelar kring CRM-
system. Så som de använder sig manuellt utav Customer Relationship Management i 
dagsläget tycker dem att det fungerar bra för deras företag.  Då de anser att nöjda 
kunder återkommer och sprider budskap kring butiken och deras företag vilket i sin 
tur gör att de får fler kunder. Företaget förlitar sig väldigt mycket på Word of Mouth 
från kunderna. Företaget anser att deras stora utbud, bra service, många år inom 
branschen och konkurrenskraftiga priser gör att kunder väljer att köpa från dem. 
 
”Kundlojalitet är nöjd kund som återkommer och en nöjd kund sprider budskapet om 
vår butik” (Personlig komunikation, 2013-04-23). 
 
Företaget arbetar även med olika marknadsföringskanaler i form av Google, 
studentnätverk, affiliatenätverk, bannernätverk och deras nyhetsmail.  För att 
företaget skall nå ut till nya och befintliga kunder använder de sig utav samma 
marknadsföringskanaler som ovan. För att behålla sina kunder i företaget så anser de 
att de faktorer som gör att kunden väljer att handla från dem är så pass starka att de 
gör så att kunden väljer att stanna kvar. För att företaget skall vara lojala mot 
kunderna så ser de över de faktorer som gör att kunden är lojal mot dem. Dessa 
faktorer är stort utbud, bra service, många år inom branschen och konkurrenskraftiga 
priser. Kunderna påverkar inte direkt hur företaget köper in kläder utan de kollar mer 
på kundernas köpbeteende, köper kunderna mycket produkter från Levis så köper de 
in mer Levis. Kunderna kommer i kontakt med företag med hjälp av mail till 
kundtjänst, telefon till kundtjänst och även genom sociala medier såsom Facebook. 
Företaget från runt 60-120 stycken registrerade kunder på sin hemsida varje dag, 
deras sidvisningar på hemsidan har de inte någon exakt summa på men de vet att den 
populäraste tidpunkten att handla kläder på är mellan klockan 19-22. 
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5. Analys 
 
I analysen kommer materialet som samlats in i empirin analyseras och kommer sedan 
bindas samman med den teoretiska referensramen för att få svar på vår 
problemformulering och syfte. 
   
     
Analysen kommer att delas upp i två centrala begrepp som går att återfinna i den 
teoretiska referensramen och i den empiriska studien. Dessa begrepp är följande; 
CRM och kundlojalitet. Vi kommer att tolka det empiriska materialet som samlats in 
med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Under respektive begrepp 
diskuterar vi företagets syn på̊  ämnet och huruvida det skiljer sig från eller liknar de 
kundernas olika tankar kring ämnena.  
 
Vi kommer i vår analys använda oss av en analysmodell se figur 2. Inom begreppet 
CRM kommer vi analysera företagen användningsområden angående CRM. 
Användningsområdet berör allt som företaget gör för att kunna kommunicera med 
sina kunder på ett bra sätt. Därefter analyserar vi medvetenheten som både företag 
och kunder har kring kundlojalitet. Först analyserar vi vad företagen anser kring 
kundlojalitet och efter det så tittar vi på kundernas syn kring vilka faktorer de anser 
företagen skall uppnå för att de skall vara lojala mot företagen. Vi kommer reflektera 
mycket kring empirin vi fått från enkäten om dessa svar är trovärdiga och ifall det är 
något företagen skall titta extra på i sitt arbete för att få sina kunder att vara lojala.

 
Figur 2. Analysmodell 

 

5.1 CRM 
CRM hjälper företag att identifiera angripbara kundsegment (McKim & Hughes, 
2000). Medan Lambert (2010) anser att CRM hjälper företag att skapa en struktur 
kring hur relationen med kunder kan utvecklas och underhållas. Företag Y är det enda 
företag vi har intervjuat som använder sig av ett befintligt CRM system företag anser 
att CRM har hjälpt dem att förbättra deras ROI/kampanj då de kan målgruppsanpassa 
deras utskick som de gör till medlemmarna med företag X och Z inte kan göra detta 
då de enbart kan göra massutskick till alla deras medlemmar som finns registrerade 
hos företagen. Företag Y kan tack vare CRM förutspå hur en kampanj kan generera 
och hur deras kunder reagerar på deras utskick. Denna sorts information som företaget 
kan samla på sig är inte möjligt utan ett befintligt CRM system. Då företag X och Z 
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inte använder sig av ett befintligt system har de inte tillgång till samma analysverktyg 
men detta behöver inte betyda att de är sämre på att möta sina kunders behov. De som 
säljer CRM-system kan locka företag med löften om fullständiga applikationer, hittills 
finns det ingen 100-procentig lösning. Eventuella risker såsom projekt misslyckas, 
otillräcklig avkastning på investeringar, oplanerade projekt revideringar i budget, 
missnöjda kunder, tid och resurser måste vara väl genomtänkta (Chen & Popovich, 
2003). Då två av tre företag i denna studie inte använder sig av CRM system så har de 
ännu inte behövt tänka över dessa risker som finns med CRM system. Företag Y har 
tagit del av dessa risker som kan uppstå men har lyckats att inte hamna i någon av 
dem då de anser att det inte finns någon större nackdel än att det är ett pågående 
projekt där flera personer behöver vara involverade. Företaget pratar ingenting kring 
att systemet är dyrt eller något sådant som många vetenskapliga artiklar pekar på. 
Utan företag Y anser att den investering de gjort i analysverktygen har förbättrat deras 
arbete så pass mycket att den investeringen är försvarbar. 

5.1.1 e-CRM 
Begreppet e-CRM innebär att företag måste ha ett starkt fokus på sina hemsidor och 
webbplatser. Internet är en grundläggande beståndsdel i utvecklingen av begrepp som, 
marknadsföring, varumärke och kundernas relation utveckling (Jamali, Moshabaki, 
Aramoon & Alimohammadi, 2011). Ingen utav företagen använder sig utav e-CRM, 
ett företag använder sig av ett vanligt CRM-system. Företag Y och Z är störst 
inriktade på internethandel medan företag X är mer butik men finns även på internet. 
Alla företagen använder sig av hemsidor, webbplatser och även sociala medier för att 
kunna kommunicera med sina kunder. Då företag Z inte finns som fysisk butik lägger 
de stor vikt på sin hemsida och att kunderna skall kommunicera med dem över nätet. 
Harrigan, Ramsey och Ibbotson (2008) anser att e-CRM är mer användbart när det 
finns ett direkt samband mellan företag och kund. Vilket inte är lätt att få med 
kunderna inom e-CRM. Den direkta kontakten med kunderna betyder mycket för 
företag idag. Företag Y anser att en av fördelarna med CRM är att de får en bättre och 
mer anpassad kontakt med sina kunder, vilket ger dem som internetföretag en chans 
att lära känna sina kunder på ett annat sätt. Företag Y anser även att i en fysisk butik 
är det enklare att skapa en direktkontakt med kunden vilket kan vara svårare när de 
agerar online. Då företag X inriktar sig mer på butik har de en fördel att de kan skapa 
en direktkontakt med sina kunder jämfört med företag Z som inte använder sig av 
något CRM system eller äger en fysisk butik. Företag Z är de företag med flest 
målgrupper inom denna studie vilket gör att de kan använda sig av ett bredare utbud 
av marknadsföringskanaler. Företag Z använder sig Google, studentnätverk, 
affiliatenätverk, bannernätverk och deras nyhetsmail, medan företag X och Z 
använder sig mer utav tv, sociala medier, PR utomhus.  

5.1.2 Kundhantering och kommunikation 
Alla företag som studerats i denna uppsats kommunicerar med sina kunder allt från 
telefon till sociala medier. Företag Y är de företag som kommunicerar med sina 
kunder kring vilka varumärken och annat som de anser att företagen saknar. Företag 
Y försöker hela tiden lyssna på vad sina kunder har att säga för att på så sätt på 
lojalare kunder och skapa en tvåvägs-kommunikation. Enligt Lee-Kelley, Gilbert och 
Mannicom (2003) anser dem att e-CRM gör det möjligt att få en bättre förståelse för 
de behov och önskemål kunder har och på så sätt går det att skapa en två-vägs relation 
för kundlojalitet (Lee-Kelley, Gilbert, Mannicom, 2003).  
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Enligt Wilson, Daniel och Mcdonald (2002) så har kunderna idag förlorat sin 
originalitet, de har nu blivit ett kontonummer och butiksägare har förlorat sina 
kunders individuella behov eftersom marknaden blivit full av produkt- och 
tjänstalternativ. Många företag har försökt att återupprätta deras anslutningar till nya 
såväl som befintliga kunder för att på lång sikt öka sin kundlojalitet. Vissa företag 
konkurrerar effektivt för att vinna detta lopp genom att genomföra 
relationsmarknadsföring med strategisk och teknikbaserad CRM. Alla de tre företagen 
försöker behålla och locka till sig nya kunder i form av marknadsföring och med hjälp 
av CRM system. Företag Y är det företag som använder sig av CRM-system med 
hjälp av systemet kan företag Y identifiera sina fyra grundstenar i deras kundcykel 
vilket är rekrytera, behålla, utveckla och återvinna. För att kunna nå ut till nya eller 
befintliga kunder arbetar företag Y mycket med olika marknadsföringskanaler främst 
med tv, webbsida, email, sms, digital marknadsföring (SEO), sociala medier och 
deras egna magasin. För att behålla kunderna kommunicerar företag Y med dem på 
veckobasis, de målgruppsanpassar sina utskick. Detta gör så att deras kundkrets ökar 
stadigt varje år i antal kunder som handlar hos dem och antalet återkommande kunder 
ökar också inom företaget. Företag X och Z arbetar också med 
marknadsföringskanaler men kan inte på samma sätt målgruppsanpassa sina utskick, 
då företag X enbart har en målgrupp har de inga större problem med att behöva 
anpassa sin marknadsföring till en specifik målgrupp jämfört med företag Z som 
behöver marknadsföra till tre olika målgrupper. Företag X använder sig främst utav tv 
att marknadsföra sig på, medan företag Z använder sig mer utav affiliatenätverk och 
banners av olika slag. 

5.1.3 Viktiga faktorer med CRM 
Organisationer strävar efter ett fullt genomförd CRM system, men arbetet med att 
uppnå ett sådant system krävs en hel del olika kunskaper, projektledning och en 
grundlig plan (Bose, 2002). Företag Y använder sig av ett CRM-system sedan hösten 
2011. De påstår precis som Bose ovan att det inte är ett arbete för enbart en människa 
och att CRM behöver vara ett pågående projekt som lever varje dag hos alla 
medarbetare i företaget. Företag Y har sedan 2011 arbetat aktivt med CRM och med 
hjälp av deras CRM system har de kunnat identifiera 4 grundstenar i deras kundcykel 
som är rekrytera, behålla, utveckla och återvinna. Vilket ligger i grund för mycket 
arbete som utförs inom företaget. Enligt Jamali et al. (2011) ger CRM bra möjligheter 
att använda data och information, för att hitta värdet av kundrelationer och få en bättre 
förståelse för kunderna. Företag Y har med hjälp av CRM systemet fått bättre 
förståelse för hur kunderna kommer reagera kring deras utskick och nya kampanjer.  
En viktig kombination är människor, processer och teknik som syftar på att förstå 
företags kunder. Det är en integrerad syn på relationer genom att fokusera på att 
behålla kunder och relationer i utveckling (Chen & Popovich, 2003). Företag Y 
arbetar med att lyssna på sina kunder med hjälp av CRM kan de samla in information 
kring vad deras kunder saknar och de försöker även att fånga upp information om sig 
själva om något skrivs om dem i bloggar, forum eller någon annan sorts e-WOM.	  

5.2 Kundlojalitet 
Enligt Lombard (2012) så är CRM en variabel som krävs för att uppnå kundlojalitet. 
Då enligt empirin från företagen påvisar att CRM system inte krävs utan är enbart ett 
hjälpmedel att uppnå kundlojaliteten. Då alla företag anser att de är deras starka sidor 
som gör kunden lojal. Företag Y anser att deras breda sortiment, konkurrenskraftiga 
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priser, starka kundvillkor, snabba leveranser och personlig kundtjänst är det som göra 
att kunder väljer att handla ifrån dem. Samt företag Z anser att deras stora utbud, bra 
service, många år inom branschen och konkurrenskraftiga priser gör att kunder väljer 
att köpa från dem. Medan företag X anser att de kan erbjuda produkter med hög 
modegrad till attraktiva priser. Det är dessa faktorer som företag anser att 
kundlojalitet handlar om. Då alla företag har en försäljning på över 50 miljoner 
kronor om året är CRM just nu enbart ett hjälpmedel för dem för att kunna förstå sina 
kunder bättre. Men enligt företagen finns kundlojalitet redan där. Samtidigt som 
faktorerna ovan är det som göra att kunderna är lojala till företagen anser kunderna att 
det finns faktorer som företag måste uppnå för att de skall vara lojala till företagen 
och de tre viktigaste faktorerna enligt undersökningen är service, kvalité och pris. 
Ingen av de intervjuade företagen har påpekat kvalitén på sina kläder. Utan företagen 
satsar hårt på pris och service.  

5.2.1 WOM och e-WOM 
Som Aslam et al. (2011) och Mao (2010) menar är Word-of-Mouth en väldigt stor del 
i köpprocessen. Personer som är osäkra på om de ska köpa en produkt eller inte vill ha 
medhållande från personer i sin omgivning som försäkrar dem om att det är ett bra 
köp eller att produkten i sig håller bra kvalitet. Vidare handlar rekommendationer 
även om service vid köp, både gällande köp i fysiska butiker och via internet. Via 
internet anser kunderna att utbudet är det bästa samt service i form av fraktkostnader, 
returrätt och enkelhet i att skicka tillbaka varor som inte passar eller är trasiga på 
något vis. 
Att skaffa förtroende som Reichheld och Schefter (2000) menar är det viktigaste 
gällande köp, både i butik och via internet, kan vara svårt för företag och svårare blir 
det om någon person fått en dålig upplevelse kring en beställning som sedan leder till 
dålig WOM och e-WOM. Om det händer så går det inte för företagen att ändra på det 
snabbt då det redan har spridits och kan leda till att företagen tappar många kunder på 
grund av en incident för en person. 
Lee-Kelley et al. (2002) säger emot Reichheld och Schefter (2000) och menar istället 
att det är priset som styr på internet vilket stärks av empirin då hela 89,8% av 
personerna i undersökningen ansåg att priset var en av de viktigaste aspekterna. 
Empirin visar även att priset är en viktigare aspekt på internet än i en fysisk butik. 
Lee-Kelley et al. (2002) teori stämmer även överens när det görs en genusfördelning 
av köpen, både män och kvinnor anser att priset är den viktigaste aspekten. Män 
pressar enligt undersökningen lite hårdare på att kläder inte får kosta för mycket 
jämfört med kvinnornas inställning. När vi i undersökningen istället frågade om de 
viktigaste aspekterna i fysisk butik bytte männen uppfattning lite och sänkte kravet på 
pris för att ge rum åt service som ökade något. Ökningen av den procentuella andelen 
på service anser vi bero på att med en ökad service så ökar även förtroende som 
Reichheld och Schefter (2000) menar är det viktigaste för butiker och därför minskar 
kravet på att få ett så lågt pris som möjligt. Med fortsättning på Reichheld och 
Schefters (2000) teori om att förtroende är det som skapar lojalitet styrker empirin 
även detta i Tabell 8 och 9 som handlar om kundlojalitet från kundernas perspektiv så 
menar konsumenterna att service och bemötande är det absolut viktigaste för att de 
ska komma tillbaka och köpa igen.  
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5.2.2. Köpprocessen 
Enligt empirin från undersökningen på konsumenter så handlar de flesta kläder cirka 
varannan månad till 1-2 gånger i månaden. Vilket innebär att konsumenterna 
genomgår den övergripande köpprocessen enligt som Puccinelli et al. (2009) består av 
5 olika stadier. Erkännande kring behov, informationssökning, utvärdering, köp och 
offentliggöra köp. Enligt en liten del av konsumenterna så är det vänner som påverkar 
vad de köper för kläder. Detta kan styrkas av Aslam et al. (2011) som anser att Word 
of Mouth som är delad uppfattning om en produkt eller tjänst mellan två eller fler 
personer. Människors anseende påverkar oss mer än vad vi tror då detta är något vi 
alla gör varje dag i vårt sätt att kommunicera. Vilket gör att Word of Mouth är något 
som följer med alla konsumenter i deras köp från stadie 1-5. Stadie 4 är det stadie där 
konsumenten och företaget interagerar med varandra. Då Puccinell et al. (2009) anser 
att en konsument ofta avslår sitt köp om de anser att företaget enbart vill öka sin vinst. 
De företag som är intervjuade arbetar mycket med att ha konkurrenskraftiga och låga 
priser vilket gör att kunderna genomför sina köp. Konsumenterna stirrar sig lite blint 
på kvalitén då de anser att det är en viktig faktor när det gäller kundlojalitet men när 
det väl kommer till faktorer som avser köp av kläder är det viktigare med priset när 
konsumenter handlar över internet än i butik. Då det är svårare att möta kunderna på 
internet blir pris en väldigt stor faktor jämfört med butik där de går att interagera med 
kunden på ett annat sätt än vad som är möjligt över internet. Vilket Lee-Kelley et al. 
(2002) påvisar att vara företagens främsta bekymmer samt Harrigan, Ramsey och 
Ibbotson (2008) den direkta kontakten med kunderna betyder mycket för företag idag. 

5.3 Resultat av analys 
Respondenterna i vår studie var både konsumenter samt företag. Vilket innebär två 
olika perspektiv på vad kundlojalitet innebär och vilka faktorer som är viktiga kring 
detta. Att kundlojalitet är viktigt för företag råder det inga tvivel om, utan kunderna så 
överlever inte företagen. Kunder vill känna sig speciella och viktiga hos företag vilket 
gör att anpassade utskick är något som ligger i framkant hos företag. Får en kund ett 
brev hem där det står deras namn och rabatt på sådant som de brukar handla innebär 
att kunden känner sig viktig och återkommer till företaget. Det är alltid viktigt att 
hålla kunder uppdaterade vilket respektive företag gör i form av medlemsutskick och 
marknadsföringskanaler. 
 
Respondenterna från konsumentundersökningen var ett sätt att titta på vad kunder 
anser är viktigt gällande kundlojalitet och viktigt hos företag. Då inte alla företag 
lyssnar på sina kunder kan det vara viktigt att i alla fall ta del av undersökningar som 
görs på konsumenter. Vår undersökning visade på att faktorer som pris, kvalité och 
service är viktigast hos företag enligt kunder och att faktorerna kan skilja sig när det 
gäller inköp vis internet eller i en fysisk butik. Då många företag idag använder sig av 
både webbutiker och fysiska butiker är det viktigt att kunna se skillnad på vilka 
faktorer som spelar roll. Överlag är det pris, kvalité och service som är de tyngsta 
faktorerna men företag skall inte bortse från exempelvis utbud, möjlighet att testa och 
jämföra kläder samt frakt och returkostnader. När kunder befinner sig i butik och på 
internet så spelar inte servicen någon större roll, men överlag så är servicen viktig och 
konsumenter från denna undersökning påvisar att det är viktigt kring bemötandet när 
kunden inte är nöjd eller har stött på något fel som exempelvis retur eller reklamation. 
Men när en kund självmant går in och handlar kläder så är bemötandet inte den största 
faktorn. 
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Att CRM kan hjälpa företag är det heller inga tvivel kring. Det underlättar hela arbetet 
kring sin kundhantering och hjälper företag att få en bättre överblick av sina kunder. 
Att ett CRM måste finnas hos varje klädföretag är inget måste, företag överlever utan 
CRM system. Företag anser att CRM system är en stor investering och tidskrävande 
vilket det är, men om vi tittar på företag Y som har implementerat det så anser dem att 
det jämnar ut sig till slut då hjälpen dem får från systemet är försvarbart gentemot vad 
de har lagt i investering på analysverktyget. 
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6. Slutdiskussion 
 
Detta kapitel kommer innehålla de slutsatser vi nått fram till i analysen. Vi tar även 
upp de upplevda begränsningar vi haft med studien och hur det kan ha påverkat 
resultatet. Avslutningsvis kommer vi, som sig bör, avsluta med förslag till framtida 
forskning. 

 
6.1. Slutsatser 
I vår empiriska undersökning märkte vi att företag som använder sig av CRM-system 
i sin verksamhet lättare kan målgruppsanpassa sin marknadsföring till sina kunder. De 
kan även vid försäljning via deras internetbutik använda sig av en funktion som kallas 
add-on-sales, som är förslag från CRM-systemet som visar andra varor inom samma 
kategori som andra kunder kollat på som kollat på samma produkt en som person 
kollar på. Med hjälp av CRM får företaget reda på köpbeteende och ändring i detta 
hos sina kunder. 
 
Det finns inget som säger att företag är illa tvungna att ha ett CRM-system utan de 
företag som inte har ett CRM-system kan klara sig bra. Inget tyder heller på att de 
företag som inte har ett CRM-system är sämre på att möta sina kunders behov. 
 
Att införa ett CRM-system kostar väldigt mycket pengar och därför väljer många 
företag att inte göra det. Det företaget i denna studie som har infört ett CRM-system 
anser att systemet har hjälpt till att förbättra deras arbete och därför är det försvarbart 
att betala de pengarna. Det är dock inte alltid som implementering av CRM-system 
lyckas och därför är det en chansning att göra en sådan implementering. 
 
CRM-system hjälper företag att bättre lära känna sina kunder, deras behov och 
köpbeteende. Det är framförallt lättare för företag som endast har en internetbaserad 
butik att med hjälp av CRM-system komma närmre sina kunder. Företag med många 
fysiska butiker skapar istället relationer med kunderna via personkontakten mellan 
kund och personal i butik. 
 
Eftersom ett företag av tre intervjuade hade CRM men inte de andra två blir det 
tydligt vad som skiljer. Största skillnaden blir när det gäller personliga utskick, där 
kan företag Y som använder CRM göra personliga utskick med namn på utskicket och 
inte bara på adresslappen. Kunder som får hem erbjudanden och rabattkuponger inom 
de områden de brukar handla stannar längre hos ett företag än de som endast blir en i 
mängden. 
 
I dagsläget klarar sig företag utan CRM om de har konkurrenskraftiga priser, bra 
kvalitet och bra service. Klarar företag inte något av de aspekterna så blir det svårare 
för dem att behålla kundlojalitet och kan i det läget ta hjälp av ett CRM-system. Det 
företaget i studien som använder sig av CRM har sedan start valt att satsa på en högre 
modegrad och därmed blir priset på deras utbud högre än låt säga hos de stora 
kedjorna. Av den anledningen har de också valt att skaffa CRM för att på så sätt öka 
kundlojaliteten.  
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6.2 Studiens bidrag 
Då denna studie ej innefattar alla företag inom klädbranschen i Sverige är det inte 
säkert att våra slutsatser kan tillämpas på andra företag. De resultat vi presenterar 
grundas helt på den empiri vi fått in, både från företag och kunder. Förhoppningsvis 
stoppar inte det företag från att ta vara på resultaten vid framtida utveckling av 
företagen. 

6.3 Fortsatt framtida forskning 
Till framtida forskning inom ämnet är studier om företag kommer behöva använda sig 
av CRM i framtiden en intressant inriktning. Då menar vi att om konsumenternas 
utveckling av medvetande vid handel i butik och via internet kommer fortsätta öka 
enligt den kurva som finns i dagsläget, och då kommer ställa högre och högre krav på 
företagen och deras service gällande kundlojalitet. Med hjälp av empirin kan det 
tolkas som att företag som inte använder sig av CRM kommer i framtiden halka efter 
de företag som använder sig av det och på så sätt möjligtvis tappa kunder.  
 

• Andra relaterade områden att göra studier kring anser vi är: 
 

• Hur kan CRM-system utvecklas för att nå bästa kundlojalitet? 
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Bilaga 1 – intervjuformulär 
	  
Ni får gärna svara i dokumentet och sedan skicka tillbaka. 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Daniel Odell & My Hvit 
 
CRM: 
1. Hur arbetar ni med CRM?  
2. Hur länge har ni arbetat med CRM? 
3. Vilka fördelar ser ni med CRM? 
4. Vilka nackdelar ser ni med CRM? 
5. Har CRM hjälp ert företag till bättre lönsamhet? Hur? 
6. Arbetar ni något med Customer bonding? Om så är fallet, hur? 
 
Kunder: 
7. Hur stor är er kundkrets?  
8. Vilken är er största målgrupp?  
9. Hur ser er kundhantering ut? 
10. Vad anser ni att kundlojalitet är?  
11. Vad är det som gör att kunder väljer att köpa från er? 
12. Hur gör ni för att hålla er lojala mot kunderna? 
13. Hur ser era kunders köpbeteende ut? 
 
Kommunikation: 
14. Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av?  
15. Hur gör ni för att nå ut till kunder/skaffa nya kunder? 
16. Hur arbetar ni för att behålla era kunder? 
17. Hur mycket får kunder påverka de beslut som fattas när det gäller vad som köps 
in? 
18. På vilka sätt kan kunder komma i kontakt med er? 
 
Webb: 
19. Hur många nya registrerade kunder får ni per dag på er hemsida i Sverige? 
20. Hur många sidvisningar har ni på er hemsida per dag i Sverige? 
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Bilaga 2 – enkätundersökning 
Med denna undersökning så vill vi undersöka vad ni kunder anses vara 
viktigt när det gäller kundlojaliteten för att sedan jämföra detta med vad 
klädföretag anser vara viktigt gällande samma fråga. Denna enkät är helt 
anonym och kommer enbart att behandlas av oss som sedan skall 
redovisas som ett totalresultat. 
 
Tack på förhand!  
 
 
  
 
     
 Kön:    Kvinna     Man 
 
 
1. Ålder: 
– 15   
16 – 20  
21 – 25  
26 – 30  
31 – 35 
36 –  
 
 
2. Har du någonsin handlat på internet? 
   Ja     Nej 
 
 
3. Hur ofta handlar du kläder på internet och i butik? 
Sätt I för internet och B för butik. 
 
3-4 gånger i månaden  
1-2 gånger i månaden  
1 gång varannan månad  
1 gång i halvåret  
1 gång per år  
Mer sällan än en gång per år  
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4. Ringa in vilka faktorer tycker du är viktigast när det gäller att handla 
kläder i butik? (Max 3 svar) 
 
Utseendet    Priset   Kvalitén 
 
Vad vänner tycker   Utbudet Populärt 
 
Möjlighet att testa plagg    Möjlighet att jämföra   
 
Märket    Service  Exklusivt 
 
Annat:                                                     
 
 
 
5. Ringa in vilka faktorer tycker du är viktigast när det gäller att handla 
kläder på internet? (Max 3 svar) 
 
Utseendet    Priset   Kvalitén 
 
Vad vänner tycker   Utbudet Populärt 
 
Möjlighet att testa plagg    Möjlighet att jämföra 
 
Märket    Service  Exklusivt 
 
Annat:                                                     
 
 
 
6. Ringa in vilka faktorer tycker du är viktigast när det gäller 
kundlojalitet?(Max 3 svar) 
 
Service/Bemötande  Kvalité  Pris  
  
Rykte     Förtroende  Utbud  
 
Tillgänglighet   
 
Annat:             
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