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Förord 

Under vårterminen 2013 har vi fått möjligheten att fördjupa oss inom relationsmarknadsföring 

och CRM och fått kunskap om hur Nordea Private Banking jobbar med detta. Att få ökad 

förståelse av ämnet och fallföretaget som vi både är fascinerade över har gett ökad motivation 

och glädje i skrivandet som vi hoppas har mynnat ut i en givande studie som bidrar med ny 

kunskap och insikt inom ämnet. 

Ett stort tack riktar vi till våra respondenter Börje Johansson, Marie-Christine Lindström och 

Fredrik Storm på Nordea Private Banking som genom sin positiva attityd och samarbetsvilja 

inte bara underlättat vårt arbete utan också gjort den här uppsatsen möjlig.  

 

Halmstad, Maj 2013 
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Sammanfattning 

Titel:  CRM – En fallstudie av Nordea Private Banking. 

Författare:   David Johansson & Mikael Westin. 

Handledare:  Ulf Aagerup. 

Nivå:   Kandidatuppsats, Internationell Marknadsföring (15hp), VT 2013. 

Nyckelord:   CRM, Relationsmarknadsföring, Private Banking. 

Problemformulering: Hur arbetar Nordea Private Banking med CRM för att få hög 

kundlojalitet? 

Syfte:  Undersöka och få kännedom om hur Nordea Private Banking 

arbetar med att skaffa nya kunder och behålla befintliga lojala 

kunder. Vi vill även se om Nordea använder sig av ytterligare 

strategier som går utanför teorin och vad som är deras 

kundrelationsstrategi. 

Metod:  Studien har en kvalitativ forskningsansats med ett induktivt 

angreppssätt. Intervjuer av ledande och insatta profiler inom 

Nordea Private Banking har intervjuats för att ge svar på vår 

problemformulering. 

Teoretiskt perspektiv:  Kapitlet startar med teori kring vad relationsmarknadsföring är och 

hur kundlojalitet drivs fram. Därefter riktar sig teorin på att 

definiera CRM och dess för- och nackdelar, för att slutligen 

beskriva implementeringsfasen.  

Empiriskt perspektiv:  I empirin presenteras de kvalitativa intervjuer som har gjort med 

anställda inom Nordea Private Banking. 

Slutsats:  Resultat av studien visar att Nordea Private Banking till stor del 

använder sig av strategier som är vanligt förekommande i teorier 

om CRM för att få hög kundlojalitet och att användandet av 

rekommendationer från nöjda kunder är för Nordea Private 

Banking en mycket viktigare del av deras kundrekryteringsstrategi 

än vad teori ger sken av. Nordea Private Banking har en mycket 

kundfokuserad strategi där vikten ligger på 

relationsmarknadsföring och byggandet av långsiktiga relationer 

mellan företagets rådgivare och dess kunder. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title:  CRM – A case study of Nordea Private Banking 

Autors:   David Johansson & Mikael Westin  

Advisor:   Ulf Aagerup 

Level: Bachelor thesis in International marketing, (15 ECTS), Spring 

2013. 

Keywords:   CRM, Relationship marketing, Private Banking 

Question:  How does Nordea Private Banking work with CRM to get high 

customer loyalty? 

Purpose:  Study and to learn how Nordea Private Banking is working to 

bring in new customers and keep existing customers loyal. We also 

want to see if Nordea uses additional strategies that goes beyond 

the theory and what their customer relationship strategy is. 

Method:  The study has a qualitative research method with an inductive 

approach. Interviews with leading and skilled profiles at Nordea 

Private Banking has been interviewed to provide answers to our 

research question. 

Theoretical framework:  The chapter starts with theory about what relationship marketing is 

and what is driving customer loyalty. Thereafter theory that define 

CRM and its pros and cons are addressed, and finally the chapter 

describe the implementation phase. 

Empirical framework:  In the empirical framework we present the qualitative interviews 

that were done with employees at Nordea Private Banking. 

Conclusion: The result from this study shows that Nordea Private Banking uses 

strategies that are common in theory of CRM to gain high 

customer loyalty and the use of recommendations from satisfied 

customers is of a much higher significance in Nordea Private 

Banking’s case than of what the theory is implying. Nordea Private 

Banking uses a strategy with high focus on the customers and the 

importance is within relationship marketing and long lasting 

relations between the adviser and the customer. 
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1. Inledning 

Vi inleder med att ge en kortfattad bakgrund och förklaring till det vi avser att studera i 

denna studie.  Vidare i detta kapitel kommer en problemdiskussion presenteras vilket leder till 

vår problemformulering. Avslutningsvis kommer syftet med den här studien att introduceras 

följt av avgränsningar och disposition. 

1.1 Problembakgrund & Problemdiskussion 

Vi börjar med att gå tillbaka drygt 30 år, till mitten av 1980-talet. Bankverksamheten gick 

igenom en förändringsprocess där omstrukturering och regleringar infördes och samtidigt 

uppkom ny teknologi och konkurrensen tätnade på bankmarknaden (Englund, 1990).  Under 

samma tidsperiod började även företag att arbete med att samla in, behandla och analysera 

kund- och marknadsdata genom datoriserade marknadsinformationssystem. Utvecklingen 

ledde till att Customer Relationship Management (CRM) blev en integrerad del av 

bankverksamheten (Bradford, 2006). 

Enligt Bradford (2006) upplevde många företag att de var tvungna att förändra sina dåvarande 

metoder för att skapa nya och behålla befintliga affärsrelationer. Inom den hårdnande 

konkurrensen och snabba teknologiutvecklingen ansågs CRM och relationsmarknadsföring 

(RM) vara nyckeln till framgång (Bradford, 2006). Även Bloemer, de Ruyter & Peeters 

(1998) stödjer Bradford (2006) teori då de menar att den tidigare relationen mellan bank och 

kund inte längre är tillräcklig, till följd av de förändringar som uppkom på den finansiella 

marknaden under 1990-talet. Förändringar som har gjort att det blivit en högkonkurrerad 

marknad mellan många olika banker och att kunder utan svårigheter kan byta bank. Således 

fick bland annat bankerna försöka öka sin kundlojalitet genom att förnya och utveckla sina 

befintliga strategier för att bibehålla sina kunder (Bloemer, de Ruyter & Peeters, 1998). 

Wahlström (2011) säger att 1990-talet var en tid då CRM förändras och utvecklades genom 

att program för säljautomation och säljstöd uppkom. Dessa program automatiserade 

säljfunktionen och användes främst för orderhantering. Vikten av CRM och 

relationsmarknadsföring var som sagt redan nu viktiga strategier att lyckas med för att bli 

framgångsrik. På mitten av 1990-talet skrev Buttle (1995) att relationsmarknadsföringen 

skiljer sig från vanlig marknadsföring då det inom relationsmarknadsföring skapas ett unikt 

förhållande till alla kunder och inget av dem är lika. Det gör att konkurrenter inte kan kopiera 

marknadsföringen och det ger en stor konkurrensfördel för det företag som kan skapa bäst 

relationer med sina kunder (Buttle, 1995). 

Vi fortsätter genom att gå över till nästa decennium och även nästa millennium, 2000-talet. 

Trots de förändringar och nya tekniker som har utvecklats under årens gång som redogjorts 

ovan består ändå kärnverksamheten av bankväsendet. Dock befinner sig marknaden i en 

komplicerad konkurrenssituation menar Scarborough (2007). 

Svd (2012) skriver att kundernas ökande medvetenhet får analytiker att tro att det blir en 

tuffare marknad för banker. Banker som är inom den finansiella sektorn spelar en stor roll för 

den ekonomiska välfärden i Sverige. Den finansiella sektorn är en av de viktigaste 

tillväxtbranscherna i Sverige och står för cirka 4 % av Sveriges samlade produktion. Den 

finansiella sektorn är i ständig förändring menar Svenska bankföreningen (2011). Förvaltning 

av kunders kapital är en huvudsyssla för Sveriges banker och för att få de mest ekonomiskt 

gynnsamma resultaten inom bankbranschen gäller det att behålla sina befintliga kunder 

(Svenska bankföreningen, 2011). Inom Private Banking arbetar bankerna med att förvalta sina 

förmögnaste kunders kapital och vi anser att här bör omsorgen för att behålla sina kunder vara 

absolut högst. 



2 
 

Buttle (1995) skrev att relationsmarknadsföring handlar om att skapa långsiktiga och 

gemenast nöjaktiga förhållande med kunderna. Buttles (1995) teorier får även stöd av 

Gummesson (2002) som skriver att relationsmarknadsföring handlar om att etablera en win-

win situation med sina kunder, genom att ha ett tillfredsställande förhållande med dem. 

Det finns ett för banksektorn gemensamt attribut, och det är att förhållande mellan banker och 

dess kunder är långsiktiga (Beerli, Martín & Quintana, 2004). Banker är duktiga på att hålla 

kvar befintliga kunder och idag väljer 90 % av bankernas kunder att stå lojala mot sin 

nuvarande bank (Spängs, 2012, 13 februari). Banker och andra finansiella institut har en 

tradition av att engagera sig i långsiktiga kundrelationer, då det är väl medvetna om att dessa 

långsiktiga relationer leder till högre vinster (Beerli et al., 2004). Gummesson (2002) tillägger 

att desto längre förhållandet har fortgått desto högre blir vinsten för företaget. Koçoğlu och al. 

(2012) fastslår att det är av bankernas högsta intresse att deras relationer med sina kunder är 

långvariga och starka eftersom nöjda och varaktiga kunder är de kunder som gynnar bankerna 

mest.  Även Peppers & Rogers (2005) stödjer Koçoğlu och al. (2012) och Beerli och al. 

(2004) teori genom att skriva att lojala kunder garanterar långsiktig överlevnad, då kundbasen 

har en viss tendens att avta när företag fokuserar på kapital och inte kundtillfredsställelse. Det 

leder till slut till att företaget inte har kvar någon lojal kundbas och därmed minskar 

pengarinflödet (Peppers & Rogers, 2005). Har kundbasen minskat måste bankerna skaffa nya 

kunder, vilket medför marknadsföringskostnader som de befintliga kunderna inte kräver och 

de nya kunderna blir därmed inte lika gynnsamma för bankerna (Doyle & Stern 2006).  

Trots den starka lojalitet som kunder har för sina nuvarande banker idag råder det enligt 

Slideshare (2012) ökande konkurrens på bankmarknaden. Vi ser även en skillnad av 

allmänhetens anseende om Sveriges banker som enligt Slideshare (2012) hade minskat 2012 

jämfört med 2011. På grund av den komplexa och ökande konkurrensen på bankmarknaden 

används moderna marknadsföringsstrategier för att öka bankernas förståelse och behov hos 

sina kunder och därigenom skapa långsiktiga förhållande (Koçoğlu et al, 2012).  

Vi kommer i vår studie att kolla på relationen mellan Nordea AB och deras Private Banking 

kunder för att se hur de arbetar med CRM för att skapa långvariga kundrelationer. Vi anser att 

vår studie är relevant på grund av den hårda konkurrens som råder på dagens bankmarknad 

och då det spekuleras i att det kommer bli än tuffare på marknaden. Studier om CRM inom 

banker har gjorts innan, men vi anser att det saknas studier inom Private Banking där Nordea 

och även de andra storbankerna tillgodoser sina viktigaste och mest förmögna kunders 

bankbehov. 

Idag är Nordea nordens ledande bank inom såväl Merchant Banking som Private Banking och 

Retail Banking. Även inom liv- och pensionsbolag är Nordea störst i norden (Nordea, 2013). 

Med drygt 11 miljoner kunder i norden och på de nya europeiska marknaderna är Nordea den 

största finanskoncernen i norden (Nordea, 2013). Vad som särskiljer vår studie från tidigare 

studier är att vi grundar en tanke i att Nordea Private Bankings arbetssätt med relationer bör 

skilja sig från andra bankers på något vis. Buttle (1995) menar att varje relation mellan 

företag och kunder är unik och blir därför något som konkurrenter inte kan kopiera. Då Buttle 

(1995) menar att en väl fungerande relationsmarknadsföring ger ett företag en ihållande och 

unik konkurrensfördel gentemot andra företag vill vi se hur Nordea Private Banking, med sina 

stora kundbas, arbetar med relationsmarknadsföring och CRM.  
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1.2 Problemformulering 

Hur arbetar Nordea Private Banking med CRM för att få hög kundlojalitet? 

1.3 Syfte 

Nordea är nordens ledande bank med flertal utmärkelser de senaste åren. Vårt syfte är att 

undersöka och ta reda på hur Nordea arbetar inom Private Banking med att skaffa nya kunder 

och hur de arbetar för att behålla sina lojala kunder. Vi vill även se om Nordea använder sig 

av ytterligare strategier som går utanför teorin och vad som är deras kundrelationsstrategi.  

1.4 Avgränsningar 

I studien kommer endast Nordea AB Sverige och hur de arbetar med sina Private Banking 

kunder i Sverige att studeras. Anledningen till att vi enbart studerar Nordea är att de för 

tillfället är nordens största finanskoncern och ledande bank. Vi har vidare valt att endast 

studera Nordeas arbete emot sina privatkunder inom Private Banking. Detta på grund av att 

privatkunder utgör majoriteten av Nordea Private Bankings kundbas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.6 Disposition 

Inledning 

Vi inleder med att ge en kortfattad bakgrund och förklaring till det vi avser att studera i 

denna studie.  Vidare i detta kapitel kommer en problemdiskussion presenteras vilket leder till 

vår problemformulering. Avslutningsvis kommer syftet med den här studien att introduceras 

följt av avgränsningar och disposition. 

Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med att vi ger en förklaring till vad relationsmarknadsföring innebär för något 

då studien i grunden bygger på detta. Fortsättningsvis presenteras också andra teorier som vi 

har funnit relevanta och intressanta för vår studie, det är alltså dessa teorier som utgör vår 

teoretiska referensram och skall tillsammans med empirin mynna ut till en analys av 

studieobjekten. 

Metod 

I detta kapitel ges det en redogörelse av de metodvalen vi har valt att göra och motivering till 

dessa.  Våra val av metod sätter prägel på hela studiens genomförande och genom att väga 

för och nackdelar med de valen vi har gjort avslutas detta kapitel med metodkritik. 

Empiri  

I det här kapitlet kommer du som läsare ta del av det empiriska data som vi har samlat in till 

vår studie. Det material som redovisas är en kort företags- och respondentspresentation och 

vår sammanställning av den relevanta information vi fick genom personliga intervjuer med 

anställda inom Nordea Private Banking. 

Analys 

Analys genom noggrann jämförelse av den teori och det empiriska data som samlats in för 

vår studie kommer i detta kapitel presenteras för att i nästa kapitel kunna fastställa relevanta 

och korrekta slutsatser. Jämförelsen i analysen kommer göras rubrikindelad för att underlätta 

för läsaren, vilket innebär viss upprepning av data då olika kopplingar kunnat göras till 

samma data.  

Slutsats 

Följande kapitel är det avslutande kapitlet som innehåller de slutsatser vi har gjort utifrån 

den analys som har gjort. Kapitlet har som avsikt att svara på studiens problemställning och 

syfte, där vi även ger förslag på vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med att vi ger en förklaring till vad relationsmarknadsföring innebär för något 

då studien i grunden bygger på detta. Fortsättningsvis presenteras också andra teorier som vi 

har funnit relevanta och intressanta för vår studie, det är alltså dessa teorier som utgör vår 

teoretiska referensram och skall tillsammans med empirin mynna ut till en analys av 

studieobjekten. 

2.1 Vad är relationsmarknadsföring 

Det har länge hävdats att det är mellan fem och tio gånger så dyrt att förvärva en ny kund 

jämfört med att behålla en befintlig kund (Rosenberg och Czepiel, 1984). 

Relationsmarknadsföring är inte filantropiskt, det är snarare den växande medvetenheten om 

de långsiktiga ekonomiska fördelarna som en god kundrelation kan generera som är 

drivkraften bakom utvecklingen av relationsmarknadsföringen (Buttle, 1995). Grönroos 

(2004) stödjer Buttles (1995) resonemang och menar på att fungerande relationer kan öka 

kunders tillit och gör dem tryggare, vilket leder till effektivisering. Buttle (1995) menar vidare 

att relationsmarknadsföring är baserat på två ekonomiska beslut: 

 Det är dyrare att förvärva en ny kund än att behålla en befintlig kund. 

 Desto längre förhållandet är mellan företaget och kunden, desto mer lönsamt är 

förhållandet för företaget. 

Även Rechfeld och Sasser (1990) anser att fokuseringen bör ligga i att bli bättre på att behålla 

sina kunder, då de har observerat en branschövergripande trend: att försäljning och vinst per 

konto stiger ju längre förhållandet fortgår. Är kunderna nöjda med den service de får, så 

köper de mer. Inköpen stiger medan driftkostnaderna minskar, och företaget klättrar i 

erfarenhetskurvan och blir mer effektiva, vilket i sin tur leder till högre vinst (Rechfeld & 

Sasser, 1990). Men exempelvis Storbacka, Strandvik och Grönroos (1994) poängterar att inte 

alla relationer är lika lönsamma. Det är inte ovanligt att ca 50 % av kunderna i en banks 

databas är olönsamma. Buttle (1995) poängterar att det inte heller är möjligt att veta om en 

för närvarande olönsam kund kommer generera vinst för banken i framtiden, även om kunden 

är nöjd.   

Buttle (1995) skriver att ett sätt som banker arbetar på för att hantera detta problem är 

kundprofilering. Kundprofilering går ut på att banken skapar en profil av befintliga lönsamma 

konton, och sedan söker i sin kunddatabas efter kunder som matchar den lönsamma profilen. 

Är det en bra matchning indikerar det att kunden har stor framtidspotential, och det finns goda 

chanser att kunden kan generera vinst för banken (ibid.).   

Enligt Buttle (1995) används relationsmarknadsföring mest frekvent inom service-sektorn, 

och där banksektorn är en av de branscher där det används i betydande omfattning. 

Anledningen är att kunderna kommer face-to-face med och kan bilda en personlig relation till 

tjänsteleverantören. Det är därför av väsentlig betydelse att banker går ifrån det traditionella 

förhållandet mellan kund och leverantör som karaktäriseras av konfronterande och 

motsägande. Buttle (1995) anser att fokus istället bör ligga på att skapa ett förhållande som 

bygger på omtanke, förtroende, engagemang och service, vilket karaktäriserar 

relationsmarknadsföringen (ibid.). För att bli en framgångsrik relations-marknadsförare 

skriver Buttle (1995) att företagen måste utveckla en stödjande organisationskultur. 

Relationsmarknadsföringsidén måste implementeras internt, genom att skapa och underhålla 

en detaljerad kunddatabas så att företaget förstår kundens förväntningar. Organisera och 

belöna medarbetarna på ett sådant sätt att kundlojalitet uppnås, för det är kundlojalitet som är 

syftet med relationsmarknadsföring (ibid.).  
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Numera hör vi ofta om termerna Relationsmarknadsföring och CRM, två termer som i stora 

drag har samma betydelse men utgår ifrån olika kärnbegrepp (Gummesson, 2002).  

”Relationship marketing is marketing based on interaction within networks of relationship” 

(Gummesson, 2002, s. 3) 

För att bena ut vad citatet betyder skriver Gummesson (2002) att en kontakt mellan ett företag 

och en kund, alltså en kontakt mellan två parter är en relation. När istället relationen är mellan 

många parter t.ex. ett företag och flera kunder blir är det ett så kallat nätverk, och till sist när 

dessa parter börjar få upprepad kontakt med varandra skapas interaktion mellan parterna.   

Gummesson (2002) skriver att PR, reklam, profilering och andra marknadsaktiviteter kan vara 

stödjande men de kan inte vara kärnverksamheten i marknadsföringen. Gummesson menar 

istället att skapandet och upprätthållandet av ett nätverk av relationer, både inom och utanför 

företaget, bör vara kärnverksamheten i marknadsföringen. Relationsmarknadsföring ska skapa 

en win-win situation genom en bra relation som både företaget och kunden ska känna sig nöjd 

med. Denna relation förklarar Gummesson (2002) kan endast existera om det finns en 

återkommande interaktion mellan parterna.  

Att arbete med traditionella teorier som genom de fyra P:na; Product, Price, Promotion & 

Place är enligt Godson (2009) inte tillräckligt då det blir en envägskommunikation där kunden 

inte kan kommunicera tillbaka. Godson (2009) antyder också att även om de fyra P:na 

utvecklades till både sju P:n och senare femton P:n var inte det här tillräckligt innovativt. 

Godson (2009) insinuerar att en envägskommunikation inte är främjande för att skapa 

relationer. Han menar även att det finns två sidor av relationsmarknadsföringen, på den ena 

sidan säljaren och på den andra kunden. När dessa två parter interagerar utmynnar det i en 

relation, vilket stödjer Gummesson (2002) teori. Även om det låter självklart så fastslår 

Godson (2009) att om relationerna är bra, har det potential att påverka rörelseresultaten 

positivt.  

2.2 Kundlojalitet 

En aspekt av kundens lojalitet är kundens förhållande över tiden till ett objekt på marknaden, 

till exempel en leverantör, ett varumärke eller en hemsida (Söderlund, 2001). Kundlojalitet 

uppkommer när en individ fortsätter att visa upp samma köpbeteende i liknande situationer på 

så sätt att en kund köper samma produkt av samma företag vid varje köptillfälle (Söderlund, 

2001). Enligt Solomon (2007) finns det två olika anledningar till kundlojalitet: 

 (1) Inerta – Baserad på lathet. Kunden köper en vara av vana för att det krävs en mindre 

ansträngning och kostnad i form av tid och pengar att använda samma produkt, än att byta. 

Dessa kunders köpbeteende är lätt att ändra om den alternativa erbjudna produkten är lätt att 

köpa och innebär en minskad kostnad. 

 (2) Märkeslojala - För att märkeslojalitet ska kunna finnas måste ett upprepat köpbeteende 

vara i sällskap av en underliggande positiv attityd mot varumärket som skapar 

tillfredsställelse. Märkeslojala kunder är mer aktivt involverade i sitt favoritmärke. 

 

Två viktiga villkor i samband med lojalitet är kundlojalitet och total andel av kund. 

Kundlojalitet beskriver hur lång relation med en kund ett företag eller en produkt har och ett 

företags andel av kund anger hur stor del av kundens budget som spenderas hos företaget 

(Griffin, 1995). 
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Bloemer, Ruyter och Pascal (1998) definierar banklojalitet som ett icke slumpmässigt 

beteende uttryckt över tiden vid valet av en bank utav flera möjliga banker. Processen är 

psykologisk värderande och resulterar i varumärkeslojalitet. Griffin (1995) menar att 

kundlojalitet är mer kopplat till beteende än till attityd, och att när en kund är lojal, uppvisar 

han eller hon ett köpbeteende som kan definieras som ett icke slumpmässigt köp uttryckt över 

en längre tid. En lojal kund har en bestämd önskan om vad som ska köpas och av vem de 

köper av (ibid.) Beerli och al., (2004) har gjort en empirisk analys av de faktorer som avgör 

kundlojalitet på området bankmarknader där kundlojalitet inte bara mäts som en frekvens av 

upprepade köp, utan även den psykologiska betydelsen av lojalitet. Även här skiljer begreppet 

kundlojalitet genom lojalitet baserad på lathet, inerta och varumärkeslojalitet. Dessutom 

analyseras påverkan på kundlojalitet, inte enbart beroende på tillfredsställelse, utan också av 

de omställningskostnader som är direkt relaterade till banksektorn. Resultaten i forskningen 

visar att både tillfredsställelse och omställningskostnader kan betraktas som drivkrafter till 

lojalitet (ibid.). 

2.3 Vad driver fram kundlojalitet 
För att få lojala kunder måste företag identifiera vilka faktorer som driver fram lojalitet. Ett 

vanligt påstående är att en nöjd kund är en lojal kund men detta är enligt Söderlund (2001) en 

kraftig förenkling, en uppfattning som också delas av Griffin (1995). En grov uppdelning av 

orsaker till att kunder är lojala till en viss leverantör är enligt Söderlund (2001): 

 Faktorer som tar fasta på att kunden vill fortsätta relationen för att lojaliteten 

tillfredsställer kundens behov eller på annat sätt eggar kunden. 

 Faktorer som begränsar kundens alternativ till den valda leverantören (ibid). 

Ett gemensamt drag inom banksektorn är att förhållandet mellan banker och dess kunder är 

långvariga, och det är en tradition för banker och andra finansiella institut att engagera sig i 

långsiktiga kundrelationer (Beerli et al., 2004). Även Stewart (1998) delar denna inställning 

och skriver att äldre kunder, ofta tillsammans med hela familjer, stannade i samma bank över 

flera generationer. Inom banksektorn fann Sheth och Parvatiyar (1995) några faktorer som får 

kunder att undvika att lämna sin nuvarande bank. Exempel på detta är längden på deras 

relationer med banken, det faktum att de kände och var kända av personalen. Enligt Beerli och 

al. (2004) skapade känslan av tillfredsställelse betydligt mer lojalitet än ansträngningen som 

behövdes för att byta bank. Detta innebär att bankerna bör lägga större vikt vid att få 

kundnöjdhet än att skapa hinder för övergångar, då lojalitet huvudsakligen bygger på 

tillfredsställelse. Om istället andra omställningskostnader presenteras, så skapas nackdelen 

med svårigheter att attrahera nya kunder när dessa blir medvetna om att det finns sådana 

kostnader (ibid.). 

2.4 Varför vill företag behålla befintliga kunder 
Desto längre en kund stannar i förhållandet med ett företag, desto mer lönsam blir kunden. 

Till exempel visar data från bankindustrin att en kund som har varit hos samma bank i fem år 

är mycket mer lönsam än en kund som bara varit hos banken i ett år (Sheth & Parvatiyr, 

1995). Bhote (1996), delar in kunderna i en matris där hänsyn tas till kundens upplevda värde 

och företagets lönsamhet från dessa kunder. 
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Figur 1 ”Kundportföljsanalys” (Bhote, 1996, s. 17) 

 

 Enligt Bhote (1996), består 10 % av den totala kundkretsen i ett företag av icke-

lönsamma kunder, beroende på orsaker så som låg inköpsvolym eller otillräcklig kemi 

mellan konsument och företaget. Dessa kunder rankas som ”dogs” i 

kundportföljsanalysen. 

 Den nöjda kunden står för 40-50 % av den totala kundkretsen. Kunden kännetecknas 

av stor inköpsvolym, men inköpen är av lågt värde. Denna kundkrets förväntar sig inte 

i någon större grad en ökning av det värde de upplever att företaget ger, och företaget 

plockar inte ut någon större vinst från denna grupp kallad satisfied customer i 

modellen (ibid).  

 De potentiella kärnkunderna är inte lönsamma ur ett kort tidsperspektiv, men har 

potentialen att växa och bli kärnkunder i framtiden. Det framtida upplevda förbättrade 

värde kunden kan få, kan resultera i en hög förtjänst per kund för företaget (ibid).  

 Kärnkundsgruppen innehåller 20 % eller mindre av den totala kundkretsen men står 

för 80 % eller mer av företagets vinst. Det mervärde som kunderna uppfattar måste 

hela tiden vårdas av företagen så att det skapar livslånga förhållande med kunderna 

(ibid). 

2.5 Kundrelationslivscykeln  

Grönroos (1996) har utvecklat en modell som förklarar livscykeln inom kundrelationer. Först 

och främst hävdar Grönroos (1996) att är det viktigt att ta hänsyn till om företaget riktar sig 

till nya potentiella kunder, eller om företaget vill behålla befintliga kunder för att generera 

återköp inom företaget. Kundrelationslivscykeln är en förlängning av Grönroos (1996) 

trestegsmodell som används som en vägledare i marknadsföringsplanering.  

Grönroos (1996) fortsätter genom att beskriva att med utgångsposition från en potentiell kund 

till en lojal och återkommande kund innehåller trestegsmodellen och kundrelationscykeln, 

som namnet även avslöjar, tre stycken kritiska steg, vilka presenteras nedan genom en modell 

av kundrelationslivscykeln och sedan också förtydligas i text. 
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Figur 2. ”Kundrelationslivscykeln” (Grönroos, 1996, s.23) 

 I första skedet ska företag arbeta med att undersöka potentiella marknadssegment 

(Grönroos, 1996). Grönroos (1996) råder att företag arbetar med traditionella 

marknadsföringsstrategier i detta skede och menar på att det är här som företag har sin 

chans att skapa intresse och kännedom hos potentiella kunder om företaget och dess 

produkter. Det här första skedet, även kallat initialskedet, handlar som sagt om att 

erbjuda något intressant för potentiella kunder. Lyckas företaget med att göra det går 

de vidare till nästa skede och marknadsför sig mer mot de specifika behov kunden har. 

Ett misslyckande i detta skede leder istället till att företaget förlorar potentiella kunder. 

För att uppnå goda resultat är det en förutsättning att locka nya potentiella kunder till 

företaget (Grönroos, 1996).  

 Det följande steget i livscykeln är köpprocessen, som enligt Grönroos (1996) ska 

speglas av en mix av traditionell och interaktiv marknadsföring. Det är här företagets 

kundbehovsanalys sätts på prov då processens syfte är att resultera i ett 

förstagångsköp. Kan företaget skildra kundens behov leder det till ett köp och 

företaget kan gå vidare till tredje skedet. Vid ett misslyckande bryts både relationen 

och livscykeln (Grönroos, 1996). 

 Konsumtionsprocessen är det tredje och sista skedet i livscykelmodellen och Grönroos 

(1996) menar att det under detta skede är mest fördelaktigt att arbeta med interaktiv 

marknadsföring, d.v.s. att företaget blir än mer personlig och exakt i sin 

kundbehovsanalys. I detta skede konsumerar kunden den betalda tjänsten, och det är 

kritiskt att kvalitén på tjänsten som företaget utför är acceptabel för kunden. Grönroos 

(1996) menar att tjänsten håller en acceptabel kvalité om företagets tjänst lever upp till 

de förhoppningar och löften som företaget har givit kunden. Lyckas företaget leverera 

en acceptabel kvalité stärker det kundrelationen som i sin tur kan generera i återköp 

och förstärkt lojalitet från kunden. Återigen tar Grönroos (1996) upp att om företagen 

misslyckas leder det till stor risk att livscirkeln och relationen bryts, men tillägger 

även att en avbruten relation i detta skede innebär att företaget löper stor risk att 

kunden sprider negativ word of mouth om dem. 
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2.6 Vad är CRM 

I bakgrunden har vi diskuterat hur CRM har uppkommit ur relationsmarknadsföringen. I den 

följande framställningen förklaras vad som definieras som CRM i denna studie. Payne (2005) 

menar på att CRM är till för att kunna förstärka värdet som kunder får från företaget och att 

maximera lönsamheten för företaget. Payne (2005) anser att ovanstående effekter ska uppnås 

genom att företaget förbättrar och utvecklar relationerna med speciellt utvalda kunder. Dyché 

(2002) anser att företag har blivit tvungna att bli skickligare när det kommer till försäljning 

och med det menas också att företag tvingats bli mer pålästa om vem köparen är. CRM finns 

som ett verktyg för att få mer kunskap om vem köparen är. Genom en korrekt användning av 

CRM kan företaget identifiera vilka kunder de vill behålla och vilka de kan tänka sig att tappa 

(Dyché, 2002). Dyché (2002) skriver att CRM också hjälper företag att spara tid genom att det 

automatiserar affärsprocesser och de analyser som det medför. Hela poängen med CRM 

menar Radcliffe (2001) är att uppnå en balans mellan värdet för företaget och dess 

intressenter/aktieägare emot kundernas värde för att åstadkomma en ömsesidigt fördelaktig 

relation. 

Ofta används CRM som en synonym till relationsmarknadsföring, ERM, CMR, CM och ofta 

kan det också definieras som en specifik IT-lösning, som t.ex. ett datalagringscenter (Payne, 

2005). Det används alltså många olika definitioner inom olika marknader. Det är t.o.m. så att 

inom vissa stora företag kan definitionen skilja sig mellan olika avdelningar. För att få en klar 

uppfattning om vad som menas med CRM i vår studie har vi därför baserat vår definition på 

två olika användningsramverk för CRM, enligt vilka CRM identifieras som en tvärfunktionell 

process. Den första är ”The five key cross-functional CRM process” som förklarar CRM som 

ett strategiskt ramverk i fem processer (Payne 2005).  Den andra är Radcliffes CRM-

användningsramverk ”The eight buildning blocks of CRM” (Radcliffe, 2001), båda två är 

genomgående förklarade nedan. 

2.7 The five key cross-functional CRM process 

Payne (2005) skriver att CRM bör ses som en strategisk uppsättning av aktiviteter eller 

processer. Från början ska företaget göra en detaljerad granskning av företagets strategi, som 

nedan benämns som Strategy development process. Nyckeln till framgång i relationer ligger i 

att skapa ett värde för både kunden och företaget och beskrivs i Value creation process och 

efterföljs av Multichannel process som ska upprätthålla en förstklassig nivå av kundens 

upplevelse genom samtliga kanaler inom företaget, och även utforma en enhetlig bild av 

kunden. För att bygga en överlägsen kundupplevelse innebär det att företaget måste samla in 

och uppdatera kund- och annan relevant data, Payne (2005) kallar det Information 

management process och är den fjärde processen. Slutligen kommer Performance process som 

innehåller mått för att utvärdera framgången och standarden av företagets CRM-aktiviteter 

samt utveckla en bas för förbättringar som bör göras (Payne, 2005). 
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Figur 3. “The strategic framework for CRM” (Payne, 2005, s. 31) 

Strategy development process  

Payne (2005) förklarar att processen startar med att en strategi för CRM-utveckling är 

nödvändig. Den ska innefatta en omfattande undersökning av först företagets affärsstrategi 

och sedan en väl sammansmält kundstrategi. Affärsstrategin måste vara grundlig, omfattande 

och även utformad som en långsiktig framtidsstrategi. När en affärsstrategi bestämts blir nästa 

steg att den efterföljande kundstrategin blir tydligt inriktad och integrerad med affärsstrategin. 

Payne (2005) påpekar att en ofullständig eller för kortsiktig affärsstrategi måste kompletteras 

för att kundstrategin ska bli fungerande. Kundstrategin grundas i att företaget måste granska 

och göra en detaljerad analys av befintliga och potentiella kunders egenskaper för att få fram 

vilka kundsegment som är de mest lämpliga för företaget att tjäna. Nästa steg i kundstrategin 

menar Payne (2005) är att bestämma vilka produkter och tjänster som de framtagna 

segmenten ska bli erbjudna. Även kundstrategin måste vara en strategi som fungerar 

långsiktigt, och företagen måste ha i åtanke såväl den nuvarande positionen på marknaden, 

som deras förväntade position i framtiden (Payne, 2005). Vidare skriver Payne (2005) att de 

mest sofistikerade strategiska alternativet är att arbete med individualiserad CRM vilket 

innebär att det krävs omfattande insamling och analys om kunder, deras förmågor och vilken 

vilja företaget har att ge kunderna individuell service då det även måste vara lönsamt. 

Segmenteringen är en vital del i Strategy development process men kan endast göras efter att 

en lämplig affärsstrategi har fastställts (Payne, 2005). 

Value creation process 

Value creation process är nästa process och Payne (2005)  anser att endast ett balanserat 

utbytesvärde, där båda parterna kan ta del av god avkastning på investeringen kommer 

säkerställa att det leder till en lång och lönsam relation sinsemellan. Den här processen är 

avgörande för att omvandla utgångarna från de strategier som uppkommit i förgående process 

till att bli program som både utvinner och levererar värde (Payne, 2005). För att inte allvarligt 

minska effekterna av det upplevda värdet krävs det att företaget vet vad deras nyckelkunder 

lägger högst värde på. CRM spelar en vital roll i att få fram den perfekta balansen mellan det 
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värde de ger och det värde de erhåller av sina kunder. En lång och lönsam relation 

sinsemellan uppkommer enligt Payne (2005) när företaget har lyckats att förutse och 

tillgodose behoven hos potentiella och nuvarande kunder genom att demonstrera ett mervärde 

för dem genom differentierade tjänster och erbjudanden. Genom stöd i detaljerad kunskap om 

kunder, möjligheter, konkurrenter och även företagets egen prestationsförmåga menar Payne 

(2005) på att företag bör ha ett analytiskt förhållningssätt till värdeskapande. Som vi förklarat 

tidigare i denna studie är det mer lönsamt att sälja till befintliga kunder och att det är viktigt 

för företag att inse det. Payne (2005) anser även att om chefer inom företag kan hålla med rent 

teoretiskt om att det är mer lönsamt så kan det skilja sig i hur de gör i praktiken. Payne (2005) 

fortsätter med att förklara att chefer ofta kan lägga för mycket uppmärksamhet och resurser på 

att attrahera nya kunder, och tar sina befintliga kunder för givet. Det finns enligt Payne (2005) 

många exempel på situationer då det har investerats alltför mycket i att attrahera nya kunder 

utan att göra en ordentlig segmentering, vilket har lett till att stora delar av deras kundbaser 

har varit olönsam. Genom att avgöra vilket värde som kan ges till kunderna, och avgöra vilket 

värde kunderna kan ge företaget gäller det att effektivt hantera dessa två utbyten för att nå 

livstidsvärde. Effekten kan dock endast uppnås genom en överlägsen kundupplevelse som 

nedan förklaras i the Multichannel integration process (Payne, 2005).  

Multichannel integration process  

Payne (2005) skriver att Multichannel integration process, med hjälp av affärsstrategin och 

värdeprocessen, syftar till att upprätthålla en förstklassig nivå av kundens upplevelse. Det 

krävs att företaget upprätthåller samma höga kvalité inom samtliga kanaler. Payne (2005) 

framställer att ett företags service bara är av så hög kvalité som det den svagaste länken i 

deras organisation kan prestera. Payne (2005) menar på att företag inte verkar inse vikten av 

det här, men att det är absolut vitalt för att tillgodose förväntningarna hos dagens kunder. 

Payne (2005) har därför tagit fram några praktiska frågor och tips som bör beaktas av chefer 

som driver företag genom flera kanaler. Först och främst är det viktigt att företagets fördelar 

inte verkar alltför ensidiga. Företaget bör betona vilka fördelar det ger kunden i motsats till 

vad det ger företaget. Paynes (2005) andra tips är att kommunicera med personalen om varför 

företaget ska arbeta med en flerkanalsstrategi, gå igenom de ekonomiska argumenten och 

också hur det eventuellt kan påverka de anställdas yrkesroll. Mest fokus bör läggas på 

försäljningspersonalen skriver Payne (2005). Företaget måste kunna säkerställa att kundens 

upplevelse är positiv när kunden interagerar med flera kanaler på samma gång, därför krävs 

det att företaget är medvetna om hur personal i en kanal kan förstöra för en annan kanal och 

hitta lösningar för att undvika sådant internt sabotage.  

Information management process 

En central del i CRM är att kunna efterbilda kundens tankar för att förbättra deras 

kundupplevelse. The information management process är enligt Payne (2005) den process 

som avser insamling, användning och analys av stora mängder av komplex kunddata. 

Kunddata är en färskvara förklarar Payne (2005) och det krävs att det uppdateras och 

distribueras inom företagets kanaler för att det ska kunna ges en aktuell och heltäckande bild 

av företagets kunder. Det finns enorma utbud av tekniska alternativ och faktumet att varje 

affärssituation är unik gör det svårt för företag att välja lämplig IT-hårdvara, system och 

mjukvara. Oavsett vad företaget väljer, menar Payne (2005) på att IT-infrastrukturen, 

oberoende på om konstruktionen är extern eller intern eller en blandning av de båda, ska bilda 

ett nervcentrum som koordinerar olika kunddata till kundernas interaktion som genererar 

överlägsna kundupplevelser. Payne (2005) skriver att marknaderna blir allt mer dynamiska 

och personlig service och en-till-en marknadsföring blir vanligare. Det är därför viktigt för 

företag att kunna identifiera de mest lovande kunderna och sedan utveckla strategier för att 

öka deras värde och behålla dem som kunder, vilket görs bäst genom en effektiv användning 
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av analytiska verktyg såsom markandssegmentering och datamining. Payne (2005) beskriver 

att datalager är värdefullt för företag för att kunna stödja övervakning av kunder och se till att 

företaget inte tappar kontakten, men poängterar också att det är viktigt att företag är medvetna 

om potentiella nackdelar med datalagring. Har företag ett för öppet datalager finns det risk för 

intrång av t.ex. hackare eller konkurrenter som gärna tar del av den information företaget har 

om sina kunder. Skulle det hända att datalagret kommer i fel händer kommer det med stor 

sannolikhet att påverka relationen med företagets kunder på ett negativt sett. Därför menar 

Payne (2005) att det bör läggas stor vikt i att ha ett bra dataskydd. För att nå framgång med 

the information management process är det väsentligt att ha en IT-planering som kan 

användas sömlöst över flera kanaler inom företaget istället för att planera avdelning-eller 

funktionsbaserat. På så sätt kan företaget försäkra att kundens information används på bästa 

sätt för att maximera lönsamheten och nyttan för sina kunder. 

Performance assessment process 

CRM innebär som förklarat tidigare ett tvärfunktionellt och holistiskt verksamhetssynsätt. 

Performance assessment process finns till för att utvärdera framgången av de CRM-aktiviteter 

som företaget gjort. Efter en utvärdering uppdagas de luckor i företagets kvalité och 

förbättringar kan utföras, förklarar Payne (2005). Företaget får genom den här processen 

också en noggrann undersökning om deras strategi håller en lämplig och godtagbar standard 

och att det finns ett fundament till framtida förbättringsstrategier. Payne (2005) menar att de 

viktigaste åtgärderna i den här processen är att förstå drivkraften bakom aktieägarvärde, 

företaget ska också ta fram lämpliga mått och nyckeltal som de kan mäta sina CRM-

aktiviteter emot. Nästa steg förklarar Payne (2005) är att företaget inrättar ett 

övervakningssystem så att företaget kan tillämpa åtgärder löpande på den information som 

övervakningssystemet samlar in.  

2.8 The eight building blocks of CRM 

Radcliffe (2001) har etablerat ett ramverk för vad en CRM strategi ska innehålla byggt på 8 

byggstenar. Det behov av att skapa en balans mellan de krav som kund såväl som företag har 

betonas i detta ramverk. The eight building blocks of CRM består av: Vision, Strategy, 

Valued customer experience, organizational cooperation, CRM processes. CRM information, 

CRM technology, CRM metrics. Dessa olika byggstenar bör enligt Radcliffe (2001) 

analyseras individuellt, samtidigt som det måste finnas en röd tråd mellan dem. För att nå 

framgång, det vill säga generera högt kundvärde och få långvariga relationer, med strategin 

förklarar Radcliffe (2001) att den måste integreras och genomsyra hela företaget.  
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Figur 4. ”The Eight Building Blocks of CRM” (Radcliffe, 2001, s. 2) 

 

CRM vision 

För att nå framgång med CRM skriver Radcliffe (2001) att en tydlig vision är ett måste så att 

en strategi och implementation kan utvecklas för att uppnå de mål som företaget satt. En 

CRM-vision behövs för att företaget ska klara av att sticka ut från sina konkurrenter, nå ut till 

sin målgrupp och få sina anställda att förstå vad och hur de ska leverera en bra 

kundupplevelse. En CRM-vision ska åskådliggöra företagets personlighet, det vill säga hur 

företaget vill bli uppfattade av sina kunder och framtida kunder. Nyckeln till en CRM-vision 

menar Radcliffe (2001) finns i det kundvärde som företaget erbjuder (customer value 

proposition) och företagets varumärkesvärdering. Radcliffe (2001) beskriver en framgångsrik 

CRM-vision som en hörnsten för att skapa kundlojalitet, få de anställda motiverade och uppnå 

en större marknadsandel.  

CRM strategy 

En CRM-strategi anger hur företaget ska bygga upp kundlojalitet, få kunder att ha en 

långvarig relation med företaget som innebär att de både köper mer av företaget samt vara 

villiga att rekommendera företaget till andra (Radcliffe, 2001). En riktig CRM-strategi, 

förklarar Radcliffe (2001), är en individualiserad planering av de finansiella mål företaget har 

satt i affärsstrategin och marknadsstrategin för att uppnå just kundlojalitet. Huvudmålen med 

en CRM-strategi finns i att behålla värdefulla kunder, men också att utveckla dem och att 

förvärva nya värdefulla kunder för att nå företagets mål.  

Valued customer experience  

Radcliffe (2001) skriver att en positiv kundupplevelse leder till att kunden känner sig 

tillfredsställd, får förtroende för företaget och är villig att ha ett långsiktigt och lojalt 

förhållande till företaget. För att lyckas med att ge kunden en positiv kundupplevelse är det ett 

måste att förverkliga deras förväntningar vid en interaktion. Radcliffe (2001) menar på att 

kundupplevelsen spelar en viktig roll i att forma kundens uppfattning om företaget. Ovan har 

förklarats vad en positiv kundupplevelse kan leda till, och Radcliffe (2001) förklarar även 

innebörden av en negativ kundupplevelse, som han menar kan vara förödande för företaget då 
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det kan leda till helt motsatt effekt. I tillägg menar Radcliffe (2001) även på att dåliga nyheter 

färdas längre och snabbare än goda nyheter vilket kan komma att sätta käppar i hjulen för nya 

kundrelationer i framtiden. Att lyssna till den feedback kunderna ger och att ha en bra 

kommunikation sinsemellan är enligt Radcliffe (2001) av betydande karaktär i detta skede av 

The eight building blocks of CRM. 

Organizational collaboration  

Ett vanligt misstag som Radcliffe (2001) presenterar är att företag tror att implementering av 

CRM-tekniker gör dem till en kundfokuserad organisation. Dock glömmer eller till och med 

avsiktligt undviker många företag att göra de förändringar som är nödvändiga för dem. Det 

krävs att hela företaget både på individuell nivå och i grupp måste bli mer fokuserade på de 

önskemål och behov som kunden har för att sann CRM ska uppnås (Radcliffe, 2001). I det 

fjärde skedet av ramverket handlar det om hur företaget samarbetar internt och fokus ska ligga 

i kundfokuserad intern förändring. Det är först vid en intern förståelse och fullständig vetskap 

om vad kunderna vill ha som en extern förändring kan göras med lyckat resultat. Fortlöpande 

förändringsarbete menar Radcliffe (2001) är nyckeln till framgång, och en vital del i CRM 

program innebär förändring i organisationsstrukturen och organisationskulturen (Radcliffe, 

2001). 

CRM processes 

Det har tidigare funnits en önskan att dra ner på kostnaderna samtidigt som företaget ska bli 

mer effektivt när de gjort förändringsarbete gällande processer. Detta har lett till att förmånen 

landar hos företaget och inte hos dess kunder. Uppgången av CRM har lett till fokusering på 

att fråga kunden om vilken process som spelar störst roll för dem, för att sedan omvandla den 

till deras behag. Radcliffe (2001) kallar denna kundprocess re-engineering och en 

framgångsrik sådan bör skapa processer som inte bara uppfyller kundernas förväntningar, 

utan även ökar kundvärdet, skapar konkurrenskraftig differentiering och bidrar till den 

önskade kundupplevelsen.  

CRM information 

För att nå framgång med CRM-strategier kommer rätt information vid rätt tid att vara 

avgörande. Radcliffe (2001) skriver att de flesta företags CRM-information är idag tyvärr 

bristfälliga. Det krävs tät integration mellan de operativa och analytiska systemen för att få en 

enhetlig vy över olika kanaler i företaget, och ett flöde av uppdaterad kundinformation likaså. 

Företag som etablerar en affärsplan för sourcing, hantering och utnyttjning av sin 

kundinformation har en större sannolikhet att klara av de mål och uppnå sitt syfte med CRM 

(Radcliffe, 2001). 

CRM technology 

Som nämnts tidigare beskriver vissa företag CRM som en specifik IT-lösning, (Payne 2005). 

Beskrivningen är delvis rätt, men det tekniska systemet är bara en pusselbit för att möjliggöra 

en CRM affärsstrategi (Radcliffe, 2001). Radcliffe (2001) menar att många företag har relativt 

låg prioritet på integrationsfrågor i begynnelsen av CRM-projekt men menar det generellt sett 

får högre prioritet när företag inser att en fungerande CRM kräver kundfokuserade processer 

som med stöd av integrerad teknik är enhetlig i företagets alla kanaler och avdelningar 

(Radcliffe, 2001). 

CRM metrics 

Samtliga ovan beskrivna byggstenar är beroende av mått och prestationsmål för att mäta deras 

framgång. Radcliffe (2001) menar att för att vända kunder till tillgångar krävs det att företag 

ställer mätbara CRM mål och övervakar CRM mätinstrument. Utan detta är en CRM-strategi 
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dömd att misslyckas. Alla företag behöver en unik uppsättning av mått men de ska enligt 

Radcliffe (2001) vara indelad i två fokusdelar, en intern och en extern, som båda ska 

sammanfogas med företagets strategi och finansiella fördelar. 

2.9 Fördelar med CRM 

Användningen av CRM skapar fördelar för både företag och dess kunder. Detta kan vara 

faktorer som skapar ett mervärde gällande användningen av produkter och tjänster och kan 

vara avgörande för huruvida kunden väljer att fortsätta relationen med företaget eller ej 

(Gentle, 2002). Ett vanligt problem hos företag är kunddataanalysen. På grund av en alltför 

detaljerad datainsamling kan det uppstå problem i hur all data ska behandlas och användas. 

För att underlätta hanteringen av den insamlade informationen kan ett CRM-system lagra och 

organisera informationen på ett lätthanterligt sätt vilket hjälper företag att skapa bättre 

förståelse om sina kunder (Dyché, 2002). Gentle (2002) menar att ett utvecklat CRM-system 

kommer att öka kvaliteten på kontakten mellan kund och företag samtidigt som det innebär en 

kostnadslättnad för tjänsterna företaget utför. En annan fördel med CRM är den minskade 

kostnaden för kundrekrytering och att behovet av att skaffa många kunder inte är lika stort då 

lönsamheten per kund ökar på grund av högre tillfredsställelse och längre förhållande mellan 

företag och kund. Ur ett marknadsföringssyfte identifierar CRM vilka utgifter som renderat i 

såväl positiva som negativa effekter vilket tillåter en mer optimerad resursanvändning som 

kan öka lönsamheten genom en träffsäkrare marknadsföring (Gentle, 2002). Även Dyché, 

(2002) förklarar att användningen av CRM kan hjälpa företag att skapa större förståelse för 

sina kunder, vilket ökar förståelsen för hur kommunikationen med dessa kunder bör gå till, 

samt vilka marknadsföringskanaler som är lämpligast för att nå kunden. Till följd av detta kan 

företag sänka sina verksamhetskostnader och öka sin effektivitet. Genom identifieringen av 

hur erbjudanden bör utformas och hur interaktionen med kunden bör gå till ges också 

möjligheten att automatisera affärsprocesser, analyser och aktiviteter, vilket leder till 

tidseffektiviseringar (Dyché, 2002). CRM tillåter även företag att förbättra kundservicen då 

den ökade kunskapen om kunden ger mer träffsäkra och individbaserade erbjudanden, 

effektivare kommunikation och aktiviteter, vilket kan hjälpa till att differentiera företaget mot 

konkurrenter (Dyché, 2002).  

2.10 Nackdelar med CRM 

En förutsättning för att ett företag ska kunna dra fördel av användningen av CRM är att 

företaget har samlat in och sammanställt information om kunderna, har kunskapen att använda 

sig av informationen som de samlat in och har förmågan att förbättra interaktionen med 

kunden (Dyché, 2002). CRM är mer än en teknisk lösning och installation av ett 

datainsamlingsprogram är inte tillräcklig för att förbättra kundrelationer. Att implementera ett 

CRM-system kan vara kostsamt och om systemen inte används på rätt sätt finns risken att 

satsningen inte betalar sig (Dyché, 2002).  

Vanliga problem som kan leda till ett negativt resultat för företag vid användningen av CRM 

är en avsaknad av ett tydligt affärsmål, det vill säga att företaget inte kan identifiera eller 

förstå vilket problem företaget har att lösa (Gentle, 2002). Även otillräcklig uppföljning och 

bristande underhåll av projektet är en fara. CRM är en långsiktig investering och det finns en 

tendens att företag förväntar sig snabba resultat vilket kan leda till förhastade slutsatser 

(Gentle, 2002). 

2.11 Implementering av CRM 

Enligt Sheshunoff (1999) är CRM att anse som en strategi, och strategin implementeras i en 

organisation genom en process som innehåller: 
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 Kärnprocessystem – CRM-processen börjar med att samla befintlig lagrad data 

gällande kundinformation för företagets olika produkter och tjänster. 

 En centraliserad kundinformationsdatabas som innehåller alla kunder och deras 

konton, lån och andra tjänster som de haft med banken.  

 Marknadsinformation, samlingen av all separat kunddata som kan användas i 

marknadsföringssyfte. Inkluderar analyser av kundens nuvarande relation med banken 

för att identifiera produktmöjligheter, och beslutsstöd gällande utvecklingen av 

kundlönsamhetsmodeller, databasmarknadsföring, prissättning och lönsamhet.  

 Försäljningskanaler. CRM är en process som förser säljkanaler med den information 

som krävs vid relationsmanagement och flexibiliteten att ge erbjudanden om produkter 

och tjänster till ett konkurrenskraftigt pris för att skapa möjligheten att förbättra 

kundrelationen. Varje individuell säljkanal är en viktig del av CRM-lösningen och 

varje kanal måste vara organiserad så att informationsdelning kanalerna mellan är 

möjlig. 

 Kundservice. Oavsett hur meddelande når banken, och oavsett vad frågan är måste 

kundservice ge ett snabbt, tillmötesgående och korrekt svar. Kundservice bör förutom 

att ses som en försäljningskanal, även vara en nyckelaspekt i avseendet att förmedla 

bankens image (ibid.). 

För många banker kommer implementeringen av en CRM-strategi innebära att huvudsakligen 

de lönsamma kunderna hamnar i centrum för bankens affärsverksamheter (Sheshunoff, 1999). 

Separata tjänst och produktutbud kommer att sammanfogas, leveranskanaler kommer att 

integreras, försäljningsmål kommer att kundanpassas och anställda kommer att få förmågan 

att prissätta och ta beslut angående sina tjänster. Sheshunoff (1999) räknar upp tio olika 

aktiviteter ett företag bör göra för att optimera sin CRM-satsning medan Grönroos (2002) 

menar att för att lyckas med sin relationsmarknadsföring måste ett bra servicesystem 

utvecklas där de fyra resurserna kund, teknik, personal och tid är hörnpelarna. När vi väver 

samman Sheshunoffs (1999) tio aktiviteter med Grönroos (2002) fyra hörnpelare ser vi att 

många av Sheshunoffs (1999) aktiviteter handlar om Grönroos (2002) första resurs kunden.  

Grönroos (2002) menar att kvaliteten på företags erbjudande är beroende av kundens 

inflytande och kunder har en aktiv roll. Sheshunoff (1999) skriver om vikten att mäta 

kundlönsamhet och att det är viktigt att veta vilka nyckelkunderna är. En integrerad 

kunddatabas ger möjligheten att avgöra vilka kunder som genererar vinst och vilka 

produkter/tjänster denna kund använder sig av som är lönsammast och en annan aktivitet av 

Sheshunoff (1999) handlar om att prioritera kunder. Kunddatabasen ska användas till att 

distribuera lönsamhetsinformation till olika kundärenden så att företag kan ranka sina kunder 

beroende på deras lönsamhet och behandla dem efter prioritet. Även aktiviteten att införa 

lönsamhetsbaserade marknadsföringsstrategier berör kunden. När de viktigaste kunderna är 

identifierade bör fokus ligga på att ge dessa uppmärksamhet och försöka skapa 

merförsäljning. Marknadsföringsaktiviteter kan skräddarsys till nyckelkundernas behov och 

val. Vidare talar Sheshunoff (1999) om vikten av att använda prognosmodeller. En 

kunddatabas möjliggör merförsäljning genom att visa information som personal kan använda 

för att identifiera behov och ge relevanta produktförslag. Den sista kopplingen till kunden av 

Sheshunoffs (1999) aktiviteter handlar om att använda kundlojalitetsprogram. De bästa 

kunderna förtjänar att bli igenkända och belönade med kostnadslättnader, gratistjänster och 

andra åtgärder som kompenserar deras status. Genom användningen av Sheshunoffs (1999) 

aktiviteter gällande kunden kan företag skapa en omfattande uppfattning om kunden och dess 

behov och därmed också låta kunden vara aktiv och inflytelserik.  
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Tekniken gäller de datoriserade system och den informationsteknik som används vid 

administration, service, underhåll och produktion där systemen ska konstrueras för att passa 

kundens perspektiv (Grönroos, 2002). Sheshunoff (1999) skriver om vikten att investera i rätt 

informationsteknologi. En CRM-strategi kräver att en integrerad kunddatabas byggs på en 

teknisk plattform som kan leverera information vid försäljningstillfället. Systemet måste ha 

förmågan att behandla intern information och jämföra den med externa marknader och 

demografisk information för att avgöra kundens potential. Sheshunoff (1999) framhåller även 

att det är viktigt att sköta kundservice själv. Bankers bästa kunder bör inte behandlas av ett 

outsourcat callcenter, de förtjänar högre servicenivåer. 

Personalens inställning har en också en viktig roll i relationsmarknadsföringen och 

engagemang, attityder och uppträdande från personalens sida måste vara kundinriktat 

(Grönroos, 2002). Vidare skriver författaren (Grönroos, 2002) att för att nå framgång krävs en 

välorganiserad intern marknadsföring för att motivera och engagera personalen i 

relationsstrategierna. Sheshunoff (1999) tillägger att det även är av betydelse att integrera 

företagets försäljningskanaler. Integrerad kunddatabas ger möjligheten att lägga fokus på 

kundernas behov istället för kortsiktiga produktmål och att företag bör motivera samt belöna 

merförsäljning och kundvärvning. 

Tiden är viktig på det sätt att kunder måste uppleva att den tid kunder spenderar hos ett 

företag är till nytta (Grönroos, 2002) vilket kan knytas till Sheshunoffs (1999) aktivitet att 

skapa kundminne. Genom att lagra information gällande kunders önskemål och förutse deras 

behov kan du skapa en tillfredsställelse som inte bara ger livslånga kundrelationer genom ett 

bra behovstillfredsställande utan även en optimerad tidsanvändning (Sheshunoff, 1999). 
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3. Metod 

I detta kapitel ges det en redogörelse av de metodvalen vi har valt att göra och motivering till 

dessa.  Våra val av metod sätter prägel på hela studiens genomförande och genom att väga 

för och nackdelar med de valen vi har gjort avslutas detta kapitel med metodkritik. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Ordet metod är hämtat från grekiskans methodos och innebär att följa en förutbestämd väg 

mot ett mål. Samhällsvetenskapliga metoder förklarar hur data om realiteten samlas in, samt 

hur denna data borde analyseras för att ge nya insikter i samhällsmässiga situationer 

(Johannessen, 2003). Metodläran visar hur vi kan testa om vissa hypoteser är i linje med 

realiteten eller inte, och metoden som undersökaren använder sig av ska göra det möjligt att 

åskådliggöra att hypoteser med sannolikhet stämmer.  

För att få en överskådlig bild av möjliga vägar att gå vid val av undersökningsmetoder visar vi 

här nedanför ”The Research Onion” av Saunders, Lewis och Thornhill (2009). Vi kommer att 

förklara olika metoder och genom att väga dess för och nackdelar formas vår väg i den här 

undersökningen. 

 

 

Figur 5 ”The Research Onion” (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 108) 

3.2 Positivism kontra Interpretivism 

Debatten är ofta formulerad i termer av ett val mellan antingen positivistiska eller 

interpretivistiska filosofier (Saunders et al., 2009). En forskningsfilosofi är inte bättre än en 

annan, däremot kan de ha skilda funktioner. Vad som är bra beror på forskningsfrågan som 

ska besvaras, men den praktiska verkligheten är att en viss frågeställning sällan faller väl in i 
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endast en filosofisk domän. Författarna (Saunders et al, 2009) nämner fyra olika filosofier, 

realism, pragmatism, positivsm och interpretivism.  

Realism är en filosofisk ståndpunkt som liknar positivism och avser vetenskapliga 

undersökningar som ställer frågan om objekten existerar oberoende av vår vetskap om deras 

existens (Saunders et al, 2009). Då detta inte är vårt syfte kommer vi att frångå realismen och 

även pragmatismen som menar att om forskningsfrågan inte entydigt lutar åt en antingen 

positivistisk eller interpretivistisk filosofi är det fullt möjligt, och ibland även att föredra, att 

arbeta med variationer av de olika filosofierna. Även om det enligt pragmatismen är fullt 

möjligt att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder i en undersökning så kommer 

vår undersökning att vara av det kvalitativa slaget. 

Langemar, (2008) ger en något ytligare beskrivning av valet av forskningsfilosofi och menar 

att det i huvudsak finns två olika vägar till hur kunskapen samlas in, positivism samt en gren 

från interpretivismen som går under namnet hermeneutik. Det kunskapsteoretiska perspektivet 

positivism förespråkar det naturvetenskapliga då det är den sociala verkligheten som ska 

studeras (Langemar, 2009). En central idé i positivismen är att med kunskap avses det som 

våra sinnen kan iaktta. Iakttagelser klassas därför högt då det är genom dessa de 

metodvetenskapliga fenomenen kan uppdagas. För att förklara verkligheten med ett 

positivistiskt angreppssätt är det väsentligt att hitta kausala samband (Langemar, 2008). 

Saunders et al (2009) skriver att i den positivistiska filosofin är det observerbara fenomen som 

leder till framtagning av trovärdig data och Carlsson (1990) menar att ur den positivistiska 

betraktningsvinkeln granskas världen främst av just observationer. För att generera en 

forskningsstrategi för insamling av dessa uppgifter är det sannolikt att befintlig teori används 

för att utveckla hypoteser (Saunders et al, 2009). Dessa hypoteser kommer att testas och 

bekräftas, helt eller delvis, eller avfärdas, vilket leder till ytterligare utveckling av teori som 

sedan kan testas i framtida forskning. En annan viktig komponent i den positivistiska synen på 

forskning är att forskningen bedrivs så långt som möjligt utan att forskaren lägger sina egna 

värderingar i processen. Att lämna sina egna värdering utanför anses vara mer sannolikt i den 

positivistiska filosofin, då forskaren inte kan påverka det faktum att det finns en viss kvantitet 

av något, medan en interpretivist däremot är en del av datainsamlingen. Detta betonar att den 

positivistiska filosofin kommer luta åt kvantitativa observationer som lämpar sig för 

statistiska analyser och den interpretivistiska med fördel använder sig av kvalitativa metoder 

(ibid.). 

Kritiker mot den positivistiska traditionen hävdar att den sociala världen är alltför komplex 

för att lämpa sig för att teoretisera med hjälp av bestämda lagar på samma sätt som de fysiska 

vetenskaperna (Saunders et al., 2009). Kritiska forskare till positivismen hävdar att en stor 

insikt i denna komplexa värld går förlorad om en sådan komplexitet reduceras helt till 

regelföljande generaliseringar, och tar istället sin utgångspunkt i den interprevitistiska 

filosofin (ibid.). 

Interpretivism förespråkar att det är viktigt för forskaren att förstå skillnaderna mellan olika 

människor i rollen som sociala aktör (Saunders et al., 2009). Detta förstärker skillnaden 

mellan att utföra forskning på människor snarare än objekt. Dagliga sociala roller tolkas i 

enlighet med innebörden vi ger till dessa roller. Dessutom tolkar vi de sociala roller andra har 

i enlighet med vår egen uppfattning. I den interpretivistiska filosofin är det viktigt att 

forskaren antar en empatisk hållning. Utmaningen är att gå in i sociala världen som 

undersökningsobjekten befinner sig i och förstå deras värld från deras synvinkel. 

Interpretivistiskt perspektiv är lämpligt när det gäller företag och förvaltningsforskning, 
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särskilt inom områden som organisatoriskt beteende, marknadsföring och 

personaladministration (ibid.).  

Om vi ställer de båda filosofierna positivism och interpretivism mot varandra i en jämförelse 

med avseende på de vanligaste attributen skulle det kunna se ut som i vår modell nedan. Varje 

pil i modellen har två motsatsord fördelat på varsin sida, och där cirklarna skär pilarna finns 

också de attribut som filosofierna kännetecknas av. 
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Figur 6 ”Egen utformad modell som visar typiska attribut för metodfilosofier” 

Positivismen är ofta förknippad med en deduktiv ansats med många undersökningsenheter 

och de data positivismen grundar sig på är oftast av kvantitativa slaget med mätbar data såsom 

nummer. Författarna (Saunders et al, 2002) skriver att positivismen är en extern och objektiv 

filosofi som är oberoende av sociala aktörer. Det är endast observerbara fenomen kan ge 

trovärdiga uppgifter och bygger på fakta. Fokus ligger på orsakssamband och 

generaliseringar. Forskningen sker på ett värderingsfritt sätt, forskaren är utan påverkan av 

data och upprätthåller en objektiv hållning. Datainsamling består av mycket strukturerade, och 

oftast stora prov och mätningar. Det kvantitativa sättet är vanligast, men det går även att 

använda kvalitativa insamlingsmetoder. 

Interpretivismen fäster sig vid socialt konstruerade, subjektiva fenomen. Fokuserar på 

detaljerna i situationen och verkligheten bakom dessa detaljer. Forskningen är 

värderingsbunden på det sätt att forskaren är en del av forskningen och kan inte separeras från 

den och så blir således subjektiv (ibid.). 
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Vår avsikt med denna studie inte är att mäta mätbara variabler eller samla in kvantitativ data 

och vi är medvetna om att våra värderingar och vår medverkan kommer att spela in i på 

studiens resultat och utformning kommer vi inte att ha ett positivistiskt förhållningssätt. Vårt 

syfte är att undersöka sociala fenomen och hur Nordea Private Banking arbetar för att påverka 

människor med hjälp av relationsmarknadsföring och därför är det interpretivistiska 

förhållningssättet som lämpar sig för studier inom marknadsföring vår väg. 

Interpretivistisk forskning följer generellt en induktiv process (Kirk, Macdonald & O'Sullivan, 

2006). Kärnan i forskningen är att avvisa användandet av kausala och teoretiska lagar för att 

förklara mänsklig vetenskap. Syftet är snarare att visa att mänskligt handlande endast får 

förståelse genom att utforska intersubjektiva betydelser som härrör från levd erfarenhet. 

Författarna (Kirk, Macdonald & O'Sullivan, 2006), skriver att interpretivism har en inriktning 

som ett teoretiskt perspektiv med tre huvudbeståndsdelar: symbolisk interaktionism, 

hermeneutik och fenomenologi, men det är oftast hermeneutiken som interpretivistisk 

forskning förknippas med. Hermeneutiken är en premiss som utvecklades under 

artonhundratalet och termen härstammar från den grekiska guden Hermes, vars uppdrag var 

att kommunicera gudarnas önskemål till de dödliga (Kirk, Macdonald & O’Sullivan, 2006). I 

regel handlar hermeneutiken om att ge klarhet i det otydliga. Centralt i hermeneutiken är 

föreställningen om språket. Förståelse är ofta förknippat med lingvistik för det hjälper 

människor att förstå sig själva och världen omkring dem. Hermeneutik är dock inte lingvistik 

utan handlar snarare om tolkningar av betydelse i texter och/eller i konversationer. Syftet med 

hermeneutiken är att öka vår förståelse av andra individer, grupper eller kulturer (ibid.). 

Hermeneutiken är den gren av interpretivismen som vi kommer att använda oss av i detta 

arbete. 

Carlsson (1990) skriver att ett hermeneutiskt synsätt tillämpas för att skapa en insikt om hur 

ett beteende ska tydas och för att kunna förstå vad som är grunden till beteendet och 

Langemar (2009) fyller i och lyfter fram att framtagandet av själva förståelsen en viktig punkt 

och processen för detta kallas den hermeneutiska cirkeln. Förståelsen av helheten är 

nödvändig för att de olika delarna ska förstås var för sig. Eftersom cirkeln varken har en 

början eller ett slut kommer det ständigt ny förståelse som växlar mellan förståelse och 

förförståelse, där förförståelse är den förståelse vi har innan en undersökning genomförts. För 

att kunna se helheten av ett fenomen är detta en väsentlig del, men förståelsen kan även färga 

och hämma tankarna då den innehåller förutfattade meningar om fenomenet (Langemar, 

2009). I hermeneutiken som vetenskapsteoretisk metod är det vetenskapsteorins uppgift att 

kontrollera om villkoren för vetenskaplighet är tillgodosedda. De vetenskapsteoretiska 

grunderna inom hermeneutiken är av stor vikt i den kvalitativa metodteorin som beskriver de 

metoder som bör användas för att skapa förståelse för den mänskliga världen. Exempel på 

centrala begrepp i hermeneutiken är förståelse, tolkning och innebörd (Carlsson, 1990). 

Uppfattningen om ett fenomens innebörd är alltså redan bildad, och vi associerar det som 

texten berättar till vår föreställningsvärld (Carlsson, 1990).  

3.3 Deduktiv kontra induktiv ansats 

Problemformuleringen ska ge uttryck för vårt syfte, och förklara anledningen till varför vi 

skriver och vilka frågor vi önskar besvara i vårt arbete. Syftet ska vara förklarande då våra 

intentioner är att visa hur den föreliggande situationen faktiskt är. Enligt Holme & Solvang, 

(1997) finns det två sätt att systematiskt angripa samhällsförhållanden på teoretisk väg. Det 

induktiva som kan beskrivas som upptäckandets väg, samt det deduktiva som är den 

bevisande vägen (Holme & Solvang, 1997).  

http://www.uk.sagepub.com/authorDetails.nav?contribId=529339
http://www.uk.sagepub.com/authorDetails.nav?contribId=529339
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Ett syfte inom den samhällsvetenskapliga forskningen är att sammanfoga teori och empiri 

(Johannessen, 2003). Undersökaren kan i sin undersökning av en företeelse ha en teoretisk 

referensram som utgångspunkt och därefter jämföra om empirin styrker teorin eller ej. Denna 

teori, att gå från teori till empiri kallas deduktiv och betyder att med hjälp av empirisk data 

avleda från det generella till det reella (Johannessen, 2003). Ordet deduktiv kan förklaras som 

logiskt härledd.  

I det induktiva angreppssättet, där undersökaren samlar in data som sedan analyseras och 

därefter genom analysen formar nya teorier, är det viktigt att forskaren inte har några 

förutfattade meningar om undersökningen. Observationerna ska vara neutrala och inte 

påverkas av någon teori men det samtidigt svårt att vara teorineutral (Langemar, 2008). 

Johannessen (2003), beskriver det induktiva sättet som att data insamlas först och ändamålet 

är upptäcka generella mönster för att applicera till teorier eller generaliseras, och 

undersökningen har sin början i empirin. Författaren tillägger att slutsatser tas från det 

speciella till det generella (Johannessen, 2003).  

Nedan visas de största skillnaderna mellan deduktion och induktion enligt Saunders, Lewis & 

Thornhill (2009). 

Deduktion Induktion 

 Vetenskapliga principer  Få en förståelse av de betydelser 

människor fäster vid händelser 

 Går från teori till data  Nära förståelse för 

forskningssammanhanget 

 Insamling av kvantitativ data  Insamling av kvalitativ data 

 Behovet av att förklara orsakssamband 

mellan olika variabler 

 En mer flexibel struktur för att 

möjliggöra ändringar i forskningen 

under forskningens utveckling 

 Tillämpning av kontroller för att 

säkerställa giltigheten av data 

 En insikt om att forskaren är en del av 

forskningsprocessen 

 Operationaliseringen av begreppen för 

att säkerställa klarhet i definitionen 

 Mindre behov att generalisera 

 Ett klart strukturerat tillvägagångssätt  

 Forskaren är ej en del av 

forskningsprocessen 

 

 Behovet av att ta prov tillräckligt stora 

för att kunna generalisera slutsatser 

 

 

Det finns något som kallas induktionsproblemet vilket innebär att de slutsatser som 

undersökaren tagit fram ur undersökningen inte går att använda för att generalisera. Dock är 

det så att eftersom forskning som använder en kvalitativ insamlingsmetod oftast inte har syftet 

att eftersträva generaliserbarhet, och inte heller vi i vår undersökning, så blir 

induktionsproblemet inte så starkt (Langemar, 2008). Vår ansats kommer att vara induktiv då 

vi försöker att finna speciella drag och jämför empiri med teori och vårt syfte inte är att 

generalisera. 
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3.4 Fallstudie 

I en undersökning som är inriktad på att studera ett begränsat antal individer, kan 

undersökaren fokusera sin studie på ett eller ett fåtal fall då en möjlighet att få ett djupare 

underlag i studien ges (Denscombe, 2004). Dynamiken i företeelsen får större fokus och med 

hjälp av mer utförlig kunskap och förståelse av ett särskilt exempel fås bättre insikter om hur 

exemplet fungerar. Strategin kallas fallstudie och används speciellt i kvalitativa 

undersökningar. Några exempel på objekt som kan studeras med en fallstudie är ett samhälle, 

en person eller ett företag. Studien kan göras genom observationer och tolkningar av olika 

variabler i undersökningsobjektet (ibid.). Fallstudien är på många sätt idealisk för de behov 

och resurser som småskaliga forskare har (Blaxter, Hughes & Tight, 2006). Fallstudier 

används ofta för att illustrera problem eller ange bästa praxis och vi har valt att använda oss 

av fallstudien då vi genom en mindre studie försöker undersöka ett fåtal enheter för att få en 

djupare förståelse för ett fenomen.  

Cohen, Manion och Morrison (2007), listar fördelar och nackdelar med fallstudier och nämner 

att data som används i fallstudier hämtas från människors erfarenheter och förfaranden och 

ses därför som verklighetstrogen. Fallstudier kan även tillåta generaliseringar från ett specifikt 

fall till en mer allmän fråga och tillåter forskaren att visa komplexiteten i det sociala livet. En 

annan positiv egenskap som författarna (Cohen et al, 2007) nämner är att fallstudier kan ge 

upphov till en datakälla från vilken ytterligare analyser kan göras och de kan därför arkiveras 

för använda i framtida forskning. Eftersom fallstudier bygger på verkliga förfaranden och 

erfarenheter, kan de användas som grund för handling och de insikter som tagits fram kan 

bidra till att förändra praxis. Fallstudier kan även vara en mindre del av ett större 

forskningsprojekt. Slutligen skriver författarna (Cohen et al, 2008) eftersom uppgifterna i 

fallstudier är insamlade med närhet till människors erfarenheter, kan de vara mer övertygande 

och mer tillgängliga. 

Nackdelarna med fallstudier är kopplade till deras fördel, i synnerhet att komplexiteten i ett 

ärende kan göra det svårt att analysera. Detta gäller särskilt eftersom den holistiska karaktären 

av fallstudier innebär att forskaren ofta är mycket medveten om sambanden mellan olika 

händelser, variabler och resultat. Därför kan allt verka relevant, men att inte ta hänsyn till 

detta och att bedriva forskningen som allt är relevant kommer inte ge en bra undersökning. 

Varje bit data kan vila inuti ett annan, självständig, men närstående. Du måste visa 

kopplingarna men inte glömma helhetsbilden. Även om kontextualiserande aspekter av 

ärendet stärker denna form av forskning är det svårt att veta var sammanhang börjar och 

slutar. 

3.5 Undersökningsmetod kvantitativ kontra kvalitativ 

Den kvantitativa metoden analyserar hårddata, bestämda och mätbara värden, och den 

kvalitativa metoden grundar sig i mjukdata som kan beskrivas som egenskaper. Den stora 

skillnaden mellan de två metoderna utgörs alltså av sättet undersökningar utförs där den 

kvantitativa undersöker siffror och nummer till skillnad från den kvalitativa som undersöker 

fenomen som bygger på data från en annan bas (Bryman, 2008). Kvantitativa undersökningar 

används då målet är att undersöka hur utbrett någonting är, till exempel hur många eller hur 

ofta något händer. Då kvantitativa undersökningar besvaras numeriskt går det endast att 

undersöka mätbara egenskaper (Hartman, 2004). Ett urvals gör ur från ett visst område med 

hjälp av en kvantitativ metod, där hypoteser om utgången formas, för att sedan utföra 

statistiska beräkningar på resultaten ur undersökningen och med hjälp av dessa resultat avgöra 

om det går att förkasta eller bekräfta hypoteserna. Viktiga funktioner i den kvantitativa 

metoden är att förklara händelser, förutsäga vad som kommer ske om vissa villkor är fyllda 

samt att genom uträkningar kontrollera företeelser (Hartman, 2004). Från den kvalitativa 



25 
 

metodens resultat är det svårare att dra några generella slutsatser för en större population, då 

själva undersökningen är av mindre omfattning (Bryman, 2008).   

 

Det huvudsakliga syftet i den kvalitativa ansatsen är att forma en insikt (Holme & Solvang, 

1997). Frågeställningen som granskas får djupare betydelse och med hjälp av varierande 

metoder för informationsinsamling kan ett sammanhang förklara omfattningen av problemet. I 

den kvalitativa metoden sker datainsamlingen med närhet till källan (Holme & Solvang, 

1997). Karaktärsdrag i kvalitativa metoder är frågeställningar och analyser av det språkliga 

slaget där resultatet utmynnar i någon form av text. Det kvalitativa förhållningssättet används 

med fördel då undersökaren vill nå en djupare förståelse av variationer, egenskaper, begrepp 

och innebörd. Tolkningar ur ett kvalitativt perspektiv har fokus på subjektiva fenomen och 

helheten av detta fenomen för att få en insikt i komplexa sociala relationer (Langemar, 2008). 

Då vi inte vill kontrollera en kvantitet, eller hur utbrett en företeelse är frångår vi den 

kvantitativa ansatsen. Vår avsikt är att få en djupare förståelse från ett mindre antal 

respondenter eftersom vi vill få mer ingående och mer uttömmande data (Johannessen, 2003), 

och därför faller valet på en kvalitativ ansats. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet beskriver trovärdigheten i ett mätinstrument och kan förklaras med i vilken 

utsträckning ett likvärdigt resultat fås om undersökningen görs flera gånger (Björklund & 

Paulsson, 2003). Langemar (2008) använder ordet replikerbarhet som handlar om i vilken 

utsträckning en studie går att upprepa medan Bryman, (2008)  benämner det som extern 

reliabilitet. Om ett resultat i en undersökning är det samma vid olika mätningar, oavsett om 

det är en annan som utför undersökningen, eller om den görs under andra förhållanden, har 

det god reliabilitet. För att säkerställa reliabiliteten görs ofta skiftande varianter i 

standardisering av testet (Björklund & Paulsson, 2003).  Enligt Langemar (2008), har 

reliabiliteten en annorlunda betydelse i kvalitativa undersökningar kontra kvantitativa 

undersökningar då reliabilitet först och främst är ett verktyg inom den kvantitativa metoden 

där den visar tillförlitligheten i undersökningarna, ofta numeriskt. Författaren (Langemar, 

2008) menar att reliabiliteten skiljer sig i den kvalitativa metoden jämfört med den 

kvantitativa metoden och skriver att reliabilitet inte är applicerbart på samma sätt i den 

kvalitativa metoden. Eftersom en kvalitativ undersöknings trovärdighet inte mäts kvantitativt 

berör reliabiliteten istället om de instrument som varit delaktiga i undersökningen är pålitliga. 

Extern reliabilitet som av Langemar (2008) kallas replikerbarhet, handlar om i vilken 

utsträckning en studie går att upprepa (Bryman, 2008). 

Langemar (2008) beskriver validiteten som ett centralt begrepp för att bekräfta en studies 

värde i de kvalitativa undersökningarna. Validiteten avser i vilken omfattning en 

undersökning verkligen undersöker det som är avsikten att studera (Björklund & Paulsson, 

2003). I kvalitativa studier behandlar validiteten det som handlar om kvalitet, trovärdighet och 

meningsfullhet. (Langemar, 2008). Studien bör innehålla en öppenhet gällande 

tillvägagångsätt och förhållningssätt, närhet och distans, reflektioner och en systematisk 

analys (Langemar, 2008).   

”vid all validering av rön måste vi som forskare kritiskt överväga om vi har fått fatt i de 

källor som kan ge den riktiga informationen” (Jacobsen, 2002, s. 259)  

För att nå en god validitet bör tolkningar av data vara väl förankrade i empirin och studien ska 

vara användbar och meningsfull (Langemar, 2008). Med väl förankring av data menas att 

undersökaren inte bör utesluta relevant information men inte heller inkludera data som inte 

finns i studien. Författaren (Langemar, 2008) skriver att bedömningen av den empiriska 
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förankringen går ut på att undersöka studiens kvalitativa generaliserbarhet, något Bryman 

(2008) benämner som extern validitet. Vidare kallar Bryman (2008) förankringen i data för 

intern validitet, som enligt Langemar (2008) berör resultatets empiriska förankring, och att det 

finns ett samband mellan observationer och analys. Trovärdigheten i en undersökning går 

även att förstärka genom att använda sig av flera olika undersökningsmetoder på ett och 

samma fenomen, vilket utmynnar i ett flertal varierande perspektiv på det granskade 

fenomenet (Björklund & Paulsson, 2003). Koherens rör studiens helhetsresultat och handlar 

om att studien ska vara sammanhängande på ett logiskt sätt och vara utan motsägelser 

(Langemar, 2008). Det är alltså viktigt att tolkningar och beskrivningar av data är koherent. 

Viktigt gällande validitet är också att ha perspektivmedvetenhet vilket innebär att 

undersökaren bör vara medveten om att tolkningar utgår från en synpunkt som kan påverka 

processen (Langemar, 2008). För att uppnå validitet och reliabilitet i studien har vi samlat in 

och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt och använt oss av pålitliga 

mätinstrument.  

3.7 Val av företag & intervjurespondenter 

Jacobsen (2002) rekommenderar att problemformuleringen ska styra urvalet av primärdata, 

och det har det också gjort i denna studie. Ett av våra primära urvalskriterium för studien var 

att det fallföretag vi valt ska arbeta utbrett med både relationsmarknadsföring och CRM. Vi 

ville även att företaget skulle ha en ledande position på marknaden, och på grund av befintliga 

kontakter inom Nordea Private Banking och att de är den största aktören inom Private 

Banking blev valet självklart.   

För att få så uttömmande och djupa svar som möjligt i vår studie bestämde vi oss tidigt att 

försöka samla in primärdata genom intervjuer av ledande personer inom Nordea Private 

Banking. Vårt mål från början var att få intervjua en framgångsrik rådgivare och en person 

från ledningsgruppen inom Nordea Private Banking. Det här valet gjordes för att få fram 

åsikter och tankar både ifrån rådgivaren som jobbar direkt mot Nordea Private Bankings 

kunder, och från ledningsgruppen som är Nordea Private Bankings högsta beslutande organ. 

Vi tog först personlig kontakt med Börje Johansson som jobbar som Senior Private Banker för 

Nordea Private Banking och förklarade om vår studie. Vi fick omedelbart positiv respons och 

det personliga mötet mynnade ut i ett bokat möte för personlig intervju men även i att vi 

kunde ta telefonkontakt med Fredrik Storm som tillhör ledningsgruppen i Nordea Private 

Banking. Telefonsamtalet med Fredrik Storm innebar ännu ett steg i rätt riktning då vi även 

här fick bokat in ett möte för personlig intervju. En kort tid efter första kontakten med Börje 

Johansson, kontaktade han oss och föreslog att en intervju med Marie-Christine Lindström 

som jobbar inom Nordea Private Banking som Management Partner hade kunnat bidra med 

relevant data till vår studie. Vi tog omedelbar kontakt med Marie-Christine Lindström och 

även denna kontakt mynnade ut i att vi fick bokat in ett möte för personlig intervju. Vi kan 

likna kontakten vi fick med Marie-Christine Lindström till vad Jacobsen (2002) beskriver som 

snöbollsmetoden, vilket innebär att vi inspirerats av en befintlig respondent att kontakta 

potentiella respondenter som kan vara intressanta för studien. Nedan ser du som läsare en 

översikt på intervjurespondenterna, vilket blir uppföljt i empirikapitlet där en presentation av 

Nordea Private Banking och intervjurespondenterna finns. 
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Företag Intervjurespondent Befattning Intervjutid Datum & 

Plats 

Karaktär 

Nordea 

Private 

Banking 

Börje Johansson Senior 

Private 

Banker 

1h 14min 2013-05-10, 

Nordea, 

Halmstad 

Personlig 

intervju 

Nordea 

Private 

Banking 

Marie-Christine 

Lindström  

Management 

Partner 

30 min 2013-05-13 

Nordea, 

Stockholm 

Personlig 

intervju 

Nordea 

Private 

Banking 

Fredrik Storm Area 

Manager 

44 min 2013-05-13 

Nordea, 

Stockholm 

Personlig 

intervju 

 

3.8 Insamling av data 

Det finns två typer av insamlingsmetoder menar Jacobsen (2002), den ena är primärdata och 

kännetecknas i att forskaren har inhämtat data för en specifik problemställning. Jacobsen 

(2002) fortsätter med att säga att primärdata är skräddarsydd datainsamling som är insamlad 

information direkt ifrån personer eller grupper. Sekundärdata är den andra 

insamlingsmetoden, och skiljer sig ifrån primärdata då forskaren här istället grundar sig på 

information som är insamlade av andra som t.ex. vetenskapliga artiklar och böcker (Jacobsen, 

2002). Eftersom vi vill att vår studie ska vara så trovärdig som möjligt har vi använt oss av 

både primär- och sekundärdata. Jacobsen (2002) anser att det ofta är idealiskt att använda sig 

av båda insamlingssätten och poängterar även att användning av endast en sorts data kan 

orsaka problem. Olika sorts data kan ge stöd åt varandra och kan användas genom att 

kontrollera varandra, det kan därmed styrka de resultat som framkommer (Jacobsen, 2002). 

3.8.1 Primärdata 

Vid olika forskningar finns det olika intervjuformer och vårt mål var att få så inträngande och 

kärnfullt material som möjligt. Därför valde vi att ha individuella öppna intervjuer. Jacobsen 

(2002) beskriver en öppen intervju som en intervju som inte är baserad på förutbestämda 

frågor eller svarsalternativ och tillämpas när intresset ligger i hur den enskilde individen 

tolkar, beskriver och uppfattar ett visst fenomen. Liknelser kan även dras till Bryman & Bells 

(2011) teori om semistrukturerade intervjuer som innebär att data samlas in av 

respondenternas egna erfarenheter där respondenterna kan svara på frågorna på ett grundligt 

sätt utifrån deras egna aspekter. Vårt frågeformulär anser vi vara öppet om än aningen 

strukturerat och vi ser även stora liknelser till Kvales (2009) beskrivning över en explorativt 

uppbyggd intervju som oftast är öppen och en aning strukturerad där intervjuaren ofta ställer 

en fråga och utifrån respondentens svar söker svar efter ny information. Bryman & Bell 

(2011) antyder att personliga intervjuer är bra för att få ta del av respondentens känslor och 

hur han uttrycker sig, och får medhåll av Kvale (2009) som menar att personliga intervjuer 

ger intervjuaren och respondenten en chans att ta del av varandras uttryck i både sitt kropp- 

och ansiktsspråk. Samtliga intervjuer har gjorts i en miljö där respondenten har känts sig 
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hemma, något som enligt Jacobsen (2002) är viktigt för att inte respondenten ska bli påverkad 

av att det är i en konstlad miljö.  

3.8.2 Sekundärdata 

Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att förhålla sig kritisk mot sekundärdata. Vi har 

genomgående i studien använt oss av välkända forskares teorier och alltid använt oss av 

ursprungskällan i den mån det har gått. Det har vi gjort för att öka trovärdigheten i vår studie 

eftersom sekundärdata är data som är insamlat av andra och kan ha använts för något annat 

syfte än vårat (Jacobsen, 2002). Vi har använt oss av bibliotek och databaser för att samla in 

sekundärdata i form av böcker och vetenskapliga artiklar. Sökord vi har använt oss mest av är: 

CRM, relationship marketing, CRM banking, customer loyalty, marketing, banking, private 

banking.  

3.9 Metodkritik 

Då vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökning för att få ett större djup än vad som 

hade varit möjligt i en kvantitativ undersökning missar vi den undersökningsbredd en 

kvantitativ metod kan få (Denscombe, 2004). Därmed är det svårt att ur ett statistiskt 

avseende kunna dra slutsatser för en hel population ur vår fallstudie. Men då vårt val av 

undersökningsobjekt snarare handlar om att få tag på extrema fall som för vår forskning 

innehar intressanta egenskaper som skiljer sig från det generella känner vi att den kvalitativa 

undersökningsmetoden är rätt val för oss. I användningen av kvalitativa metoder kan det vara 

problematiskt att återge insamlad data på ett rättvist sätt beroende på att den kvalitativa 

metoden inte följer några strikta anvisningar eller riktlinjer om hur datainsamlingen eller 

analysen ska gå till. Resultaten i de kvalitativa undersökningarna färgas av forskarens 

uppfattningar om vad som är betydelsefullt och tolkningar kan variera beroende på 

undersökarens ålder, personlighet och tidigare erfarenheter vilket gör det svårt att hålla sig 

helt objektiv till undersökningen. Därför kan de kvalitativa undersökningarna skilja sig helt 

beroende på forskaren (Bryman & Bell, 2005). Hartman (2004) menar att inga observationer 

kan vara teorineutrala. För att i så hög grad som möjligt hålla oss objektiva i undersökningen 

använder vi oss av pålitliga källor och väl genomtänkta frågeställningar.  
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4. Empiri  

I det här kapitlet kommer du som läsare ta del av det empiriska data som vi har samlat in till 

vår studie. Det material som redovisas är en kort företags- och respondentspresentation och 

vår sammanställning av den relevanta information vi fick genom personliga intervjuer med 

anställda inom Nordea Private Banking. 

4.1 Företagspresentation Nordea Private Banking 
Nordea Private Banking Sverige grundades 1999 och finns idag utspritt på 24 orter i Sverige, 

förvaltar 70 miljarder euro och har 95 000 kunder. Grunden i deras arbete är att erbjuda en 

strukturerad och dokumenterad rådgivningsprocess som får kunden att känna sig trygg och ha 

full kontroll. Med portföljsimulering får kunden också hela tiden möjlighet att utvärdera olika 

lösningars och scenariers effekter.  

Nordea Private Banking vänder sig till kunder som har ett placeringsbart kapital över 3 

miljoner SEK. Kunderna blir sedan indelade i två olika segment Private Banking-kund och 

Wealth Management-kund . 

 Private Banking-kund: En kund med ett placeringsbart kapital mellan 3-10 miljoner 

SEK blir placerat i detta segment. Detta segment har störst kundbas av de två, där 

kunden har en personlig Private Banker som rådgivare.  

 Wealth Management-kund: En kund med ett placeringsbart kapital på över 10 

miljoner SEK blir placerat i detta segment. Detta segment har minst kundbas av de 

två, men betydligt större placerat kapital. Kunden får här en personlig Senior Private 

Banker som rådgivare.  

Nordea Private Banking har de senaste 5 åren placerat sig i topp när den internationella 

finanstidsskriften Euromoney, som är en av världens mest ansedda finans- och 

banktisdskrifter med drygt 160 000 läsare, har delat ut utmärkelser för bästa Private Banking-

aktören i norden. I februari i år vann återigen Nordea Private Banking utmärkelsen.  

4.2 Respondent 1 

Börje Johansson, Senior Private Banker inom segmentet Wealth Management, Nordea 

Private Banking, Personlig intervju 2013-05-10. 

Vår första respondent har sedan drygt 7 år tillbaka jobbat inom Nordea Private Banking. 

Johansson har varit inom Nordeakoncernen sedan 2000 då han startade som kontorschef på 

Nordea i Laholm. När Johansson startade att arbete inom Private Banking 2005 var det som 

Private Banker och gruppchef i Halmstad, men sedan 2008 har han frigjort sig från rollen som 

gruppchef och har sedan dess arbetat med Wealth Management. Vi anser Johansson vara en 

utmärkt respondent då han är väl insatt i företaget, har varit och är en av Nordea Private 

Banking Sverige toppresterande rådgivare. 

4.2.1 Relationsmarknadsföring 

Johansson (2013) förklarar att han inte jobbar särskilt mycket med nyrekrytering av kunder. 

Utan utökar Johansson sin kundbas är det ofta genom att ha blivit rekommenderad av sina 

befintliga kunder till nya kunder. Det finns ingen mening med att sitta och kolla till exempel 

taxeringskalendrar då det är en mycket uppvaktad kundgrupp och svårt att värva dem till 

Nordea på grund av att Nordea inte har någon relation till dem. Vill Johansson få nya kunder 

som inte fått rekommendationer om honom, blir det svårare och han får försöka övertyga dem 

om att placera små delar av sin portfölj hos Nordea, för att kunna jobba upp en relation med 

dem och slutligen ta över hela deras portfölj. Johansson säger att storbankernas utbud inte 

skiljer sig åt, utan att skillnaden finns i relationen kunden har med sin rådgivare.  
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”Alla storbanker är väldigt lika. Det har ingen betydelse vad som står på husväggen, jag tror 

det är just relationen med rådgivaren som har betydelse. Jag tror det är den enskilt största 

konkurrensfördelen” (Johansson, B., personlig intervju, 2013). 

Nordea marknadsför sig genom event och synas i tidningar som till exempel dagens industri i 

syfte att stärka sitt varumärke, inte direkt för att locka nya kunder. Men en följd av detta är att 

det kan bli lättare för Nordea att skapa en relation med nya kunder säger Johansson.   

I ett första möte med en kund är det viktigaste att få kunden att känna sig bekväm och berätta 

om sig själv. Ett avslappnat möte med helst ingen information alls, bara prata och lära känna 

varandra. Johansson berättar att han har fått en mun och två öron vilket han anammar. Det 

tråkigaste Johansson vet är att dra ut en massa information och sitta och berätta saker, det 

viktiga är att fråga kunden om dennes intressen och vad den vill ha ut av samarbetet. Det är 

lättare att sälja vad kunden vill ha säger Johansson. När mötet avslutas kanske det kan vara 

läge att lämna över en folder med information, ofta har Johansson snappat upp vilka frågor 

som kunden anser viktiga, och kan då lägga fokus på att besvara dessa frågor och sedan 

återkoppla med ett svar på detta inom några dagar till kunden. Att ta reda på vad kunden vill 

ha och att ha en lösning på detta anser Johansson hjälper honom att vinna över kunden.  

Att underhålla och behålla befintliga kunder är Nordeas enskilt största fokus, det är 

jätteviktigt säger Johansson. Det allra viktigaste är att vara proaktiv mot kunden, alltså att 

föreslå affärer, men även att engagera sig i kunden som person förklarar Johansson. Johansson 

har så få kunder att han i princip kan ringa sina kunder och egentligen bara fråga hur läget är, 

utan att ha något affärsmässigt ärende. Vilket han anser är en viktig del att inte glömma för att 

kunden ska känna sig uppmärksammad. Sen är det såklart viktigt att veta vilka kunder som 

betalar sig bäst säger Johansson. Johansson berättar att han varje år minskarsin kundbas, men 

att hans intäkter höjs. Svaret till det ligger i att han kan lägga mer fokus på sina kunder och 

kunderna är då mer villiga att köpa mer produkter.   

”20 % av mina kunder generar 80 % av mina intäkter” (Johansson, B., personlig intervju, 

2013).  

Det Johansson gör är att plocka bort kunder som ligger i hans undre kapitalnivå och lämnar 

över dem till sina kollegor där de kan få mer fokus, då de hamnar i deras segments toppskick. 

För att visa sitt engagemang anser Johansson att det är viktigt att lära sig om kundernas 

familjer och liv för att skapa tilltro och en starkare relation. Har Johansson kommit överens 

om något med en kund ska han alltid se till att han möter kundens förväntningar eller 

överträffar dem. En kund som blir jättenöjd hos Nordea, kommer att bli en väldigt lönsam 

kund under lång tid. 

4.2.3 Kundlojalitet & dess drivkraft 

Kundlojalitet för Johansson är när en kund kan rekommendera honom och Nordea till en 

potentiell kund. Han menar att en lojal kund berättar.  

”Bankväsendet är idag ganska trögrörligt. Det medför både för- och nackdelar. Jag tappar 

inte så mycket kunder, men har även svårare att få nya” (Johansson B., personlig intervju, 

2013).  

Har Johansson lojala kunder kan han bli rekommenderad av dem till potentiella kunder. 

Johansson menar att det är oerhört mycket viktigare att ha en relation på plats än att ha en 

enstaka lyckad affär, sen skadar det ju inte att göra en lyckad affär. Det skadar heller inte 

honom så mycket att göra en dålig affär om relationen är god. För att bygga upp Nordeas 
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kundlojalitet gäller det att vara proaktiv och leva upp till det Nordea lovar för att få kunderna 

att känna sig trygga. 

”Det spelar ingen roll om vi tycker att vi är duktiga, det är kunden som ska tycka det” 

(Johansson, B., personlig intervju, 2013) 

Johansson menar att Nordea jobbar med relationer och det tar väldigt lång tid att bygga upp 

dem. Johansson berättar att relationen med kund i regel blir bättre ju längre samarbetet med 

kunden pågår och att det efter några år är lättare att ge förslag på, och genomföra, affärer. Om 

han under lång tid har byggt upp ett förtroende uppstår inte samma diskussioner om till 

exempel pris som det gör i början av en relation.  

”Det uppstår ingen intressekonflikt om både kund och företag tjänar på relationen. Kan man 

få båda två kan det bli jävligt bra. Vi arbetar för att uppfylla och helst överträffa kundens 

förväntningar.” (Johansson, B., personlig intervju, 2013) 

Johansson påpekar hur centralt det är för Nordea Private Banking att ständigt arbeta för att 

stärka relationen med sina kunder och säger att alla kunder inom Nordea Private Banking är 

viktiga och att det är de som står för inlåning till banken. Johansson berättar att dessa kunder 

är ett hett villebråd som alla banker slåss om och han talar även om hur viktigt det är att hålla 

en bra relation med dessa. Även de som pratar mycket och har ett utbrett nätverk och på så 

sätt kan agera säljande genom att rekommendera Nordea i deras umgänges- och affärskrets är 

särskilt viktiga att sköta om säger Johansson.   

4.2.5 CRM 

Johansson berättar att under hela tiden som han har arbetat på Nordea har företaget samlat in 

information rörande sina kunder såsom data över överenskommelser och finansplaner men att 

Nordea blivit bättre på att både samla in och att använda informationen på senare år. 

Den information som främst samlas in är olika kundnoteringar, uppgifter om vad som sägs 

och bestäms på möten, framtida behov från kunden och information gällande kundens konton 

säger Johansson. Den här informationen används dels i syfte att förbereda honom inför sina 

kundmöten men även för att delge information vidare till sina medarbetare. All information 

om kunderna lagras i ett system som heter CMS (Customer Management Service). Nordea 

använder sig även av ett system som heter Portalen där de lagrar kunders behovsanalyser och 

Johansson säger att de årligen uppdateras i samarbete med kunden. Här lägger även Johansson 

in andra anteckningar som till exempel fritidsintressen, juridiska frågor, tjänstebehov, kunders 

åsikter samt en riskprofil. I systemet lagrar även Johansson en finansiell plan vilket är den 

långsiktiga plan som formulerats gällande avkastning, rekommendationer han har gett och 

aktuella lägen. Johansson säger att han gör detta med sina kunder en gång om året och att 

kunderna såklart får ta del av den när de vill.  

På Nordea genomförs en stor mätning med namnet CSI som görs över hela företaget. Dels 

görs mätningar på företagskunder och dels på privatkunder. Johansson berättar att Nordea på 

senare tid också börjat använda sig av en mätning som heter MQS speciellt framtagen för att 

användas i Nordeas Private Banking. MQS-undersökningen är mer inriktad på frågor om 

kundens rådgivare och hur nöjd kunden är med rådgivaren. MQS-undersökningen genomförs 

efter strategimöten när den finansiella planen utformats och består av 10 frågor angående 

nöjdhet. Johansson menar att MQS-verktyget är mycket mer intressant än det tidigare nämnda 

CSI som istället innehåller 70 frågor om hela banken. Han menar att det är bättre med ett för 

honom närmre mätverktyg som inte är så allmänt som CSI. I MQS-undersökningen mäts även 

sannolikheten för att kunden ska rekommendera rådgivaren till andra potentiella kunder. 
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Möjligheten att se vad kunden svarat ges också vilket ger rådgivaren möjligheten att upptäcka 

och i framtiden korrigera eventuella fel. 

Johansson är osäker på om användningen av det system han tolkar som CRM har påverkat 

relationen så mycket. I systemet samlar Nordea anteckningar om kunderna och Johansson 

medger att om han har mer information och anteckningar om familjer, födelsedagar och 

liknande kan detta vara ett bra verktyg som kan användas för att stärka relationen med 

kunden.  

Johansson säger att den största skillnaden på hur CRM används nu i förhållande till tidigare är 

frekvensen. Idag används systemet i större utsträckning än tidigare och det har varit ett 

omfattande arbete att implementera systemet. Framförallt tycker Johansson att det varit en 

lång resa för vissa av de som arbetat på Nordea en längre period och som har tyckt att det 

varit omständligt att skriva in information i en elektronisk kalender, medan nya medarbetare 

har anammat detta bättre. Under implementeringen har det förekommit utbildningar om 

användningen av systemen och det har utvecklats under flera år och är under ständig 

förbättring. 

4.2.6 Fördelar & Nackdelar med CRM 

Johansson säger att det idag är mycket lättare att föra ett kundsamtal då användningen av 

CRM-system skapar och förmedlar rätt kunskap om kunden och det är lättare att relatera 

informationen till rätt ändamål. 

”Vi har ingenting här som du inte kan skaffa på SEB inom en vecka. Den enda fördelen jag 

kan skaffa är en bättre relation med kunden än vad konkurrenten kan erbjuda” (Johansson, 

B., personlig intervju, 2013). 

Kunden kommer inte välja Nordea Private Banking bara för att det är Nordea. Johansson tror 

inte heller att en kund byter bank på grund av en dålig affär om de har en god relation. 

Johansson berättar att de använder sig av Nordeas stora kunddatabaser för att upptäcka nya 

potentiella Private Bankingkunder och menar att de har en konkurrensfördel där mot 

småaktörer. Johansson ser det som positivt att de anställda kan använda en databas för att ta 

fram äldre, lagrad information om kunder som kan vara insamlad från en annan rådgivare men 

måste bli ännu bättre på att använda kunddatabasen. 

En nackdel med det system som Nordea Private Banking använder sig av är dock att den 

lagrade informationen om en kund ej följer med om kunden flyttas ifrån Private Banking till 

till exempel en personlig bankman på Nordea., detta beroende på användningen av olika 

system. En annan nackdel Johansson nämner är att det är tidskrävande att lägga in all 

information.  

4.3 Respondent 2 

Marie-Christine Lindström, Management Partner, Nordea Private Banking, Personlig 

intervju 2013-05-13. 

Vår andra respondent har en bakgrund som mäklare och konsult och har i drygt 6 år arbetat 

inom Nordea Private Banking. Lindström har varit i Nordeakoncernen sedan 2005 då hon 

startade som specialist på Nordea. När Lindström började att arbeta inom Nordea Private 

Banking 2007 var det som Private Banker, men har sedan 2011 arbetat som Management 

Partner där hennes största fokus ligger i Meetings Worth Sharing som är ett nordiskt projekt 

som ska ligga som en grund för hur Nordea Private Banking möter sina kunder. Med denna 

bakgrund anser vi att Lindström är en mycket passande respondent med stor insikt i hur 
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Nordea Private Banking arbetar med relationer och även har erfarenhet av att ha arbetat direkt 

mot kund. 

4.3.1 Relationsmarknadsföring 

Lindström berättar att grundtanken med projektet meeting worth sharing är att få sina kunder 

att berätta om de härliga upplevelser de har haft på till exempel event eller möten med Nordea 

Private Banking, och att kunden sedan förmedlar detta till familj, vänner och bekanta. När en 

kund blivit så nöjd med vad den varit med om och berättar om sina positiva erfarenheter till 

andra möjliga kunder fungerar kunden som en ambassadör för Nordea. Lindström berättar att 

hon tycker detta är ett spännande sätt att arbeta med kundrekrytering. Lindström säger att det 

är viktigt i ett första möte med kunden att inte bara gå in och köra en presentation med 

information, utan att istället vara lyhörd och lyssna på kunden Eftersom alla kunder är olika 

både som individer och i sina önskemål och behov, så behöver också rådgivaren anpassa sig 

efter varje kund genom att ha olika relationer med olika kunder och inte arbeta på ett 

standardiserat sätt.  

”Ett bra prospekt möte är ett möte där kunden står i fokus, tappar man kundfokus eller har en 

förutfattad mening om kunden kan man även tappa prospektet” (Lindström, M-C., Personlig 

intervju, 2013). 

Det är svårt att sätta ord på hur ett bra första möte går till säger Lindström, hon menar att det 

är något som händer i rummet. Lindström tror att denna händelse uppkommer av att haft en 

dialog där något växer fram, och genom att hon får en bra relation direkt till kunden. Väl när 

detta har hänt är kunden villig att gå vidare och Lindström säger att det kan vara dags att 

presentera produkter som är intressanta för just denna specifika kund.  

”Priset är inte det avgörande vid valet av Private Banking-företag, det är återigen relationen. 

Att kunden känner att de gör affärer med någon de litar på” (Lindström, M., Personlig 

intervju, 2013) 

Lindström berättar att de vill att Nordeas Private Banking-kunder ska bli ambassadörer, och 

det arbetet börjar redan när ett prospekt tackar ja till att börja använda företagets tjänster.. När 

Nordea Private Banking har fått en kund är de inte i mål säger Lindström. Det är då det 

verkliga arbetet börjar, och Nordea Private Banking ska leva upp till allting de har kommit 

överens om med kunden. Det första året med en ny kund är helt avgöranden för fortsättningen 

säger Lindström, och det gäller att vara överens med vilka förväntningar kunden har, och att 

Nordea Private Banking håller vad vi lovat.  

Lindström menar att det är lätt att tro att de mest lönsamma kunderna är de viktigaste att 

stärka relationerna med, men att det inte är säkert att det är just de kunderna som har bäst 

kontaktnät.  

”En kund som inte är speciellt lönsam för oss kan ha kontakter som kan bli väldigt lönsamma 

för företaget, vilket innebär att det är bra för oss att fokusera på nöjda kunder som pratar 

väldigt mycket i sitt kontaktnät” (Lindström, M-C, personlig intervju 2013). 

4.3.2 Kundlojalitet & dess drivkraft 

Lojala kunder drivs fram av en god relation mellan rådgivaren och kunden säger Lindström, 

den här relationen bygger på ärlighet och bra kommunikation sinsemellan. Det är inget som 

går snabbt utan tar väldigt lång tid att bygga upp. En lojal kund säger Lindström är en kund 

som stannar kvar i företaget trots motgångar, vid en motgång kan de mesta saker lösas om 
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kunden känner att relationen är bra. Därför är det viktigt att rådgivaren aldrig blir nonchalant i 

relationen även om denne gör ett fantastiskt jobb med kundens kapital. 

Lindström förklarar att det ibland kan vara läge att byta rådgivaren för en kund, men vid byte 

av en kunds rådgivare krävs det försiktighet och noggrannhet. Orsaker till ett byte kan vara att 

rådgivaren har blivit blind i sitt arbete efter en lång relation med kunden eller att personkemin 

inte stämmer riktigt. Lindström ser inte ett byte av rådgivare som ett stort problem för 

rådgivaren, och att bytet kan innebära en stärkt relation mellan banken och kunden om 

rådgivaren på rätt sätt lämnar över sin kund till en kollega. 

”Jag sitter i en fantastisk sists om jag vill byta rådgivare för min kund. Efter en lång relation 

känner jag ju min kund väldigt bra, men jag känner också mina kollegor väldigt bra, så ska 

jag lämna över en kund kan jag matcha det bra”. (Lindström, M-C, personlig intervju, 2013). 

4.4 Respondent 3 

Fredrik Storm, Area Manager, Nordea Private Banking, Personlig intervju 2013-05-13. 

Vår tredje respondent har sedan 13 år tillbaka jobbat inom Nordea Private Banking. Inom 

Nordeakoncernen har Storm dock arbetat de senaste 25 åren inom många olika områden som 

till exempel på bankkontor, penningmarknad och aktiehandel. Storms positioner inom Private 

Banking har varit rådgivare och gruppchef men har sedan 3 år tillbaka suttit i ledningsgruppen 

med ansvar över 8 Private Banking regioner i södra Sverige. Storm med sin långa erfarenhet 

av branschen och ledande position i företaget anser vi har tillfört mycket relevant data för vår 

studie.  

4.4.1 Relationsmarknadsföring 

Storm berättar att när Nordea började med Private Banking startade dem med bara ett tomt 

papper och ett skrivbord. För att bygga en kundbas använde de sig av Nordeas kunddatabas 

för att kunna hitta och sen rikta sig mot sina förmögna befintliga kunder och berättade att de 

skapat ett speciellt erbjudande som var bättre lämpat för just detta kundsegment och att 

Nordea ville ge dessa kunder mer uppmärksamhet. Det har även varit mycket prospektarbete 

med events, kundträffar och dylikt för att få kontakt med potentiella kunder som sedan 

mynnat ut i möten one-on-one med kunderna och nya vägar för att hitta kunder har använts. 

Storm berättar att det ligger enormt mycket säljjobb bakom kundrekryteringen. 

Storm berättar att det fanns och även fortfarande finns en stor potential i Nordeas kunddatabas 

och att databasen är en stor tillgång när det gäller att hitta nya kunder för Nordea Private 

Bankning. Storm säger att det även finns andra sätt som de får in nya kunder på och nämner 

mätinstrumentet Net Promoting Score som ett hjälpmedel. Net Promoting Score är en 

undersökning Nordea Private Banking gör på sina kunder årligen där kunden får svara på 8-10 

frågor gällande hur nöjda de är med Private Banking tjänsten. Alla frågor besvaras på en 0-10 

gradig skala. Om undersökningen ger ett betyg på över 5 ligger Nordea Private Banking på 

rätt sida sträcket. Visar undersökningen att Nordea Private Banking hamnar under 5 är kunden 

inte kunden nöjd och då finns det en stor risk att kunden pratar illa om företaget. Storm menar 

att dessa kunder kan skada Nordea Private Banking mer än vad de gör nytta. Ligger de på 

skalan 6-8 är detta ett okej betyg, men det är 9-10 kategorin som Nordea Private Banking 

strävar efter och det är också denna kategori som företaget vill ska växa och bli större. Det är 

även dessa kunder som Nordea Private Banking vill ha som företagets ambassadörer utåt.  

”Relationen är allt, har du ingen relation, har du ingen business” (Storm, F. personlig 

intervju, 2013).  
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Storm säger att det är viktigt att hans medarbetare i första mötet med en ny kund inte agerar 

produktsäljare som pushar i alla lägen. Det handlar snarare om att bygga en god relation med 

kunden där Nordea Private Banking kan hitta ett långsiktigt samarbete som både de och 

kunden uppskattar, och Nordea Private Banking vill ha en seriös och långsiktig relation till 

sina kunder, och är inte ute efter att maximera kortsiktiga intäkter. Det är inte det Nordea 

Private Bankings business går ut på förtydligar Storm. 

”Produkter är jättebra, men det skaffar inga kunder. Vi vill bli sedda som en finansiell 

partner till våra kunder” (Storm, F., personlig intervju, 2013). 

 Vissa kunder har ett automatiserat behov medan andra kunder är mer komplicerade och har 

andra behov som till exempel komplicerade familje- eller företagssituationer.  Relationen 

mellan kunden och rådgivaren byggs upp hela tiden, Storm säger att i de bästa fallen så har 

rådgivaren byggt upp en så god relation till sin kund att rådgivaren ses som en lika trovärdig 

partner som till exempel en revisor som kunden har haft vid sin sida i väldigt många år. 

”Ska vi vara riktigt ärliga så skiljer sig våra produkter inte sig märkbart ifrån vad till 

exempel SEB erbjuder, så på det sättet skiljer vi inte oss från konkurrenter. Det är i 

relationen det gäller, det är där man bygger förtroendet och kan skaffa sig konkurrensfördel” 

(Storm, F., personlig intervju, 2013) 

4.4.2 Kundlojalitet & dess drivkraft 

Storm definierar en lojal kund som en rak, öppen och ärlig person mot banken. Att kunden 

kan tala om saker direkt till Nordea Private Banking. Kan det förekomma en positiv och 

negativ feedback emellan kund och rådgivare är det för Storm ett bevis på att kunden är lojal 

och att de har kommit långt i relationen sinsemellan. 

Storm säger att en relation inte får vara för lång med vissa kunder. Han förklarar att det 

kanske finns frågor som rådgivaren skulle ställt för många år sedan, som han i dagsläget 

förväntas att kunna, och därför kan rådgivaren inte ställa dem i dagsläget utan att riskera att 

skada relationen. Även att rådgivaren kan ha blivit hemmablind i sitt arbete med kunden kan 

vara ett tecken på att det är dags att bryta relationen och starta en ny relation med en annan 

rådgivare inom Nordea Private Banking. Ibland stämmer inte personkemin även om kunden är 

nöjd med de finansiella framgångarna, Storm säger då att ett byte av rådgivare kan stärka 

relationen, kanske inte mellan den dåvarande rådgivaren och kunden, men mellan kunden och 

Nordea Private Banking som kan vinna förtroende på att förklara för kunden att de vill göra 

dem nöjda med hela upplevelsen och inte bara den finansiella biten. Det här gäller alltså inte 

alla kunder poängterar Storm. Nordea Private Banking har flera exempel på kunder som 

vägrar byta rådgivare, och vid ett byte hade kunden med stor sannolik också bytt bank. Storm 

beskriver att alla deras kunder är olika, vilket innebär att de måste arbeta på olika sätt för att 

stärka relationerna till dem. 

Storm talar om vikten om att stärka sina relationer och att fokusera på rätt kunder, och med 

rätt kunder menar Storm de 20 % av kunderna som står för 80 % av intäkterna samt de kunder 

som är mest nöjda och glada och kan agera ambassadörer. 

4.4.3 CRM 

Angående CRM berättar Storm att han anser det handlar om att ha nöjda kunder och ser CRM 

som ett mätningssätt och att det finns många olika sätt att mäta på men att allt mynnar ut i ett 

beteende. Han berättar att de mäter kundnöjdhet med mera med hjälp av CSI och Net 

Promoting Score vilka är jättebra tekniker på många sätt men menar att det i sista ledet ändå 

är kundens upplevelse och att denne är nöjd och belåten som är det viktigaste. Han förklarar 
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att CRM inte är något nytt i Nordeas verksamhet och att banken Nordea alltid har använt sig 

av CRM och genomfört mätningar över kundnöjdhet, långt innan Private Banking existerade. 

En sak Storm vill utveckla och se att Nordea Private Banking blir bättre på att ta reda på vad 

kunderna gör själva finansiellt mellan sina möten med sina rådgivare. Denna aspekt, kallad 

Customer Intelligence rör vad kunden gör och vad denne är ute efter, saker som Nordea 

Private Banking inte känner till och som kunderna inte berättar säger Storm. Han avslöjar att 

det finns tankar och idéer om hur Nordea Private Banking ska få en bättre bild av kundernas 

beteende och att det finns olika analysprogram som är aktuella för detta.  

”Vi har 100  % koll på kundernas finansiella beteende som de har hos oss, men vi kanske 

bara utnyttjar en bråkdel” (Storm, F, personlig intervju, 2013). 

4.4.4 Fördelar & nackdelar med CRM 

Storm nämner att det kan bli en nackdel med för mycket undersökningar och enkäter och 

berättar om vikten att inte dränka kunderna i olika analysverktyg vilket kan skapa negativitet i 

relationen. Fördelarna Storm ser med CRM är att de lätt kan se hur nöjda deras kunder är och 

använda sig av sina databaser för att hitta nya kunder och även veta mer om sina befintliga 

kunder.  
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5. Analys 

Analys genom noggrann jämförelse av den teori och det empiriska data som samlats in för 

vår studie kommer i detta kapitel presenteras för att i nästa kapitel kunna fastställa relevanta 

och korrekta slutsatser. Jämförelsen i analysen kommer göras rubrikindelad för att underlätta 

för läsaren, vilket innebär viss upprepning av data då olika kopplingar kunnat göras till 

samma data.  

5.1 Relationsmarknadsföring 

I intervju berättade Storm om att Nordea Private Banking vill ha långsiktiga förhållande med 

sina kunder där de fungerar som en finansiell partner. Storm menade på att de inte är ute efter 

att maximera kortsiktiga intäkter på en kund, då de ser större fördelar med långsiktiga 

relationer. Buttle (1995) förklarar att det är ökande medvetenheten om att 

relationsmarknadsföring kan generera långsiktiga ekonomiska fördelar som driver företag att 

utveckla sitt arbete med relationsmarknadsföring. Storm menade på att en god relation kan få 

kunden att se sin rådgivare som en trovärdig partner och Lindström sade att:  

”Priset är inte det avgörande vid valet av Private Banking-företag, det är återigen relationen. 

Att kunden känner att de gör affärer med någon de litar på” (Lindström, M., Personlig 

intervju, 2013).  

Underhållning av befintliga kunder anser Johansson är Nordea Private Bankings största fokus. 

Vara proaktiv mot kunden, alltså föreslå affärer, engagera sig i kunden som person och få 

kunden att känna sig uppmärksammad är väldigt viktigt. Att öka kunders tillit och ha en 

fungerande relation gör att kunderna känner sig trygga vilket enligt Grönroos (2004) leder till 

effektivisering. Godson (2009) anser att en envägskommunikation inte är främjande för att 

skapa relationer, och menar även att det finns två sidor av relationsmarknadsföring, å den ena 

sidan har vi säljaren och å den andra kunden. När dessa två parter interagerar utmynnar det i 

en relation. Även om det låter självklart så fastslår Godson (2009) att om relationerna är bra, 

kan det hjälpa till att resultaten också blir bra. 

Johansson berättade att han fokuserar på sina befintliga kunder och sa att han för varje år 

minskar sin kundbas, men att hans intäkter höjs för varje år. Johansson förklarade att han med 

en mindre kundbas och en kunskap om vilka kunder som betalar sig bäst, kan lägga ännu mer 

fokus på dem och förklarade att kunder som får mer fokus är mer villiga att köpa mer 

produkter. Rechfeld och Sasser (1990) skrev att fokusering bör ligga i att bli bättre på att 

behålla sina kunder, då försäljning och vinst per konto stiger ju längre förhållandet fortgår. Är 

kunder mer nöjda med den service de får, så köper de mer. Inköpen stiger medan 

driftkostnaderna minskar, företaget klättrar i erfarenhetskurvan och blir mer effektiva, vilket i 

sin tur leder till högre vinst (Rechfeld och Sasser, 1990).  

Storm talade om att de i uppstarten av Nordea Private Banking arbetade mycket med att söka i 

Nordeas kunddatabas för att kunna hitta och sen rikta sig mot sina förmögna befintliga 

kunder. Det arbetet är inte lika omfattande nu men Storm menade på att det fortfarande finns 

en stor potential i Nordeas kunddatabas och att databasen är en stor tillgång för att hitta nya 

kunder för Nordea Private Banking. Buttle (1995) skrev att ett sätt som banker jobbar på är att 

genom söka igenom sin egen kunddatabas kan banken hitta kunder som matchar befintliga 

lönsamma kunder. Är det en bra matchning förklarar Buttle (1995) att det finns en stor 

framtidspotential i kunden.  

Kunderna inom Nordea Private Banking är olika både som individer och i sina önskemål och 

behov. Det möter Nordea Private Banking med att rådgivaren måste anpassa sin relation till 
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vilken kund de arbetar med och inte ha ett standardiserat arbetssätt förklarade Lindström. 

Storm uttryckte det som att: 

”Relationen är allt, har du ingen relation, har du ingen business” (Storm, F., personlig 

intervju, 2013).  

Buttle (1995) skrev att relationsmarknadsföring används flitigt i service-branschen och väldigt 

mycket inom banksektorn just för att kunderna bildar en personlig relation till 

tjänsteleverantören genom face-to-face möten. Därför borde banker gå ifrån det traditionella 

kund-leverantör förhållandet och istället satsa på att skapa ett förhållande sinsemellan (Buttle, 

1995).  

Både Johansson och Storm nämner att Nordea Private Banking använder sig av event, 

kundträffar, synas i tidningar som dagens industri och dylikt mest för att få kontakt med 

potentiella kunder för att sedan få till, som Storm beskrev det, one-on-one möten med kunder. 

Medan Johansson uttryckte att det används för att locka till sig potentiella kunder som han 

sedan kunde skapa en relation med. Både Johansson och Storm menar på att det är sedan 

dessa personliga möten där relationen byggs upp som vinner över kunden. 

”Ska vi vara riktigt ärliga så skiljer sig våra produkter inte sig märkbart ifrån vad till 

exempel SEB erbjuder, så på det sättet skiljer vi inte oss från konkurrenter. Det är i 

relationen det gäller, det är där man bygger förtroendet och kan skaffa sig konkurrensfördel” 

(Storm, F., personlig intervju, 2013). 

”Alla storbanker är väldigt lika. Det har ingen betydelse vad som står på husväggen, jag tror 

det är just relationen med rådgivaren som har betydelse. Jag tror det är den enskilt största 

konkurrensfördelen” (Johansson, B., personlig intervju, 2013).  

Lindström och Storm nämner att det på andra sätt också marknadsför sig mot potentiella 

kunder, det genom sina väldigt nöjda kunder som de kallar ambassadörer inom Nordea 

Private Banking. Dessa ambassadörer lockar till sig potentiella kunder genom att berätta för 

sin familj, vänner och bekanta om deras härliga upplevelser på event förklarade Lindström. 

Både Lindström och Storm var rörande överens om att detta är en kundgrupp de gärna såg 

växa och bli större. PR, reklam, profilering och andra marknadsaktiviteter kan vara stödjande 

men de kan inte vara kärnverksamheten i marknadsföringen förklarar Gummesson (2002). 

Istället ska kärnverksamheten i marknadsföringen vara att skapa och upprätthålla ett nätverk 

av relationer, både inom och utanför företaget. Relationsmarknadsföring ska skapa en win-

win situation genom en bra relation som både företaget och kunden ska känna sig nöjd med. 

Stöd ges av Buttle (1995) som anser att fokus bör ligga på att skapa ett förhållande som 

bygger på omtanke, förtroende, engagemang och service.   

5.2 Kundrelationslivscykeln  

Johansson förklarade att han har en tydlig strategi om att inte aktivt försöka utöka sin kundbas 

men att det händer att han tar sig an nya kunder efter att han blivit rekommenderad av 

befintliga kunder. Johansson koncentrerar sig istället mest på sina befintliga kunder och har 

genom denna strategi haft en ökad intäkt för varje år. Grönroos (1996) hävdar att det är viktigt 

att ett företag tar hänsyn till om företaget riktar sig till nya potentiella kunden, eller om 

företag vill behålla sina befintliga. 
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Figur 7 ”Kundrelationslivscykeln” kontra Figur 8 ”Egen utformad modell som 

      (Grönroos, 1996, s.23)    visualiserar Nordea Private Bankings 

    kundrelationslivscykel” 

Första mötet (Respondenterna) kontra Initialskedet Buttle (1996) 

I ett första mötet med en ny kund är alla tre respondenter överens om att det är kunden som 

ska stå i fokus, Johansson beskrev ett bra första möte som ett möte som rådgivaren och 

kunden lär känna varandra genom att Johansson lyssnar mycket på kunden, kunden känner sig 

bekväm och att han inte prackar på kunden massa information. Lindströms beskrivning var 

nästintill identisk då hon menade på att vara lyhörd, lyssna, inte bara gå in och köra en 

presentation och att skapa en god relation med kunden direkt är viktigt. Hon sade även att:  

”Ett bra prospekt möte är ett möte där kunden står i fokus, tappar man kundfokus eller har en 

förutfattad mening om kunden kan man även tappa prospektet” (Lindström, M-C., Personlig 

intervju, 2013). 

Storms syn på ett första möte var även det likt de andra respondenternas, då han menade att 

det i första mötet är viktigt att inte agera produktsäljare utan att det är att bygga upp en 

relation med kunden som ska stå i fokus. Grönroos (1996) som har namngett denna första fas 

till initialskedet förklarar att företaget här har sin chans att skapa ett intresse för den 

potentiella kunden om företaget och dess produkter. För att lyckas med det råder Grönroos 

(1996) företag att arbeta med mer traditionella marknadsföringsstrategier, för att sedan i nästa 

fas marknadsföra sig mer specifikt mot kundens behov. I initialskedet ska även företag 

undersöka potentiella marknadssegment. 

Vinna över kunden (Respondenterna) kontra Köpprocessen (Buttle, 1996) 

Efter ett första möte med kunden berättar Johansson att han oftast snappat upp vilka frågor 

kunden anser viktiga, och lägger fokus på att hitta svar på dessa frågor för att snabbt kunna 

återkoppla till kunden. Att ta reda på vad kunden vill ha och att ha en lösning på det, samtidigt 

som han engagera sig i kundens liv för att skapa en starkare relation hjälper honom att vinna 

över kunden. Lindström förklarar att första mötet måste vara lyckat för att kunden ska vara 

villig att gå vidare, och det är efter det dags att presentera produkter som är intressanta för just 

den specifika kunden hon arbetar med. När kunden väl har köpt produkten poängterar 
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Lindström att Nordea Private Banking inte är i mål, utan menar på att det är då det verkliga 

arbetet börjar. Grönroos (1996) skriver att nästa fas, köpprocessen, ska speglas av en mix av 

traditionell och interaktiv marknadsföring. Det är här som företagets kundbehovsanalys sätts 

på prov då fasens syfte är att det ska generera i att kunden gör ett köp. 

Hålla vad vi lovat (Respondenterna) kontra Konsumtionsprocessen (Grönroos, 1996) 

Här börjar det verkliga arbetet menar Lindström. Det verkliga arbetet förklarar Lindström 

innebär att Nordea Private Banking lever upp till kundernas förväntningar och håller vad de 

har lovat. Johansson är inne på samma spår och säger att han alltid ska möta eller överträffa 

kundens förväntningar. Lindström säger att första året är helt avgörande för fortsättningen, 

och får även här medhåll från Johansson som säger att en nöjd kund kommer att bli en väldigt 

lönsam kund under lång tid. I konsumtionsprocessen som är den tredje fasen i Grönroos 

(1996) livscykelmodell är det mest fördelaktigt att arbeta med interaktiv marknadsföring. 

Eftersom konsumenten här konsumerar tjänsten är det viktigt att kvalitén är acceptabel för 

kunden. En acceptabel kvalité är när tjänsten lever upp till de förväntningar och löften 

företaget har gett kunden. Lyckas företaget här så stärker det kundrelationen, lojaliteten och 

chansen till återköp från kunden. Men vid ett misslyckande finns det stor risk att kunden 

lämnar och sprider dålig word of mouth om företaget. 

5.3 Kundlojalitet & dess drivkraft 

När våra 3 respondenter pratar om kundlojalitet möter vi snarlika definitioner. Till exempel 

menar Johansson att en lojal kund berättar om sina bra erfarenheter med rådgivaren och kan 

rekommendera denne till andra potentiella kunder. En lojal kund är också en kund som 

stannar kvar i en relation just på grund av att det är en bra relation och eventuella motgångar i 

affärer påverkar inte kundens förhållande med rådgivaren enligt Johansson. Även Lindström 

menar att en lojal kund är en kund som trots motgångar väljer att fortsätta sitt samarbete med 

banken då kunden känner att relationen är så bra att motgångarna går att lösa. Storm talar om 

en rak och öppen konversation mellan kund och bank där båda parter är så långt i sin relation 

med varandra att de utan problem kan både ta och ge positiv respektive negativ feedback och 

detta visar prov på lojalitet från kundens sida. En gemensam nämnare i de tre respondenternas 

syn på kundlojalitet är att det är en god relation som där kunden väljer att fortsätta relationen 

och att den lojala kunden är långvarig hos företaget. 

Det Söderlund (2001) skriver, att tiden en kund har ett förhållande med ett objekt på 

marknaden är en aspekt av kundlojaliteten och om kunden vid upprepade tillfällen väljer 

samma företag vid olika tillfällen uppstår kundlojalitet passar väl in på sättet våra tre 

respondenter förklarar deras tankar om kundlojalitet, att den lojala kunden fortsätter 

relationen över tid. Enligt Solomon (2007) bygger kundlojalitet på ett upprepat köpbeteende 

och märkeslojalitet baserad på en positiv attityd mot ett varumärke som ger kunden 

tillfredsställelse. Just den positiva attityden är något Nordea Private Banking arbetar mycket 

med i sina relationsbyggande aktiviteter då det är en tillfredsställelse Nordea Private Banking 

försöker förmedla. För att bygga upp Nordeas kundlojalitet gäller det att vara proaktiv och 

leva upp till det Nordea lovar för att få kunderna att känna sig trygga berättar Johansson och 

tillägger:  

”Det spelar ingen roll om vi tycker att vi är duktiga, det är kunden som ska tycka det” 

(Johansson, B., personlig intervju, 2013). 

”Det uppstår ingen intressekonflikt om både kund och företag tjänar på relationen. Kan man 

få båda två kan det bli jävligt bra. Vi arbetar för att uppfylla och helst överträffa kundens 

förväntningar.” (Johansson, B., personlig intervju, 2013). 
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Lindström menar att lojala kunder drivs fram av en god relation mellan rådgivaren och 

kunden, och att relationen är byggd på ärlighet och en god kommunikation mellan parterna. 

Det är även väldigt viktigt att alltid vara fokuserad på relationen och inte bli nonchalant även 

om rådgivaren gör fantastiska saker med kundens kapital säger Lindström och säger att det 

ibland kan vara bra för en kund att byta rådgivare.  

”Jag sitter i en fantastisk sists om jag vill byta rådgivare för min kund. Efter en lång relation 

känner jag ju min kund väldigt bra, men jag känner också mina kollegor väldigt bra, så ska 

jag lämna över en kund kan jag matcha det bra”. (Lindström, M-C, personlig intervju, 2013).  

Orsaker till bytet kan vara att personkemin mellan kund och rådgivare inte stämmer, eller att 

rådgivaren blivit hemmablind i sitt arbete och missat för väsentliga frågor. Även Storm säger 

att ett byte av rådgivare kan fungera som relationsstärkande mellan kunden och företaget och 

Nordea Private Banking kan vinna förtroende genom att förklara för kunden att ett byte kan 

vara på plats för ge kunden tillfredställelse på hela upplevelsen, och inte till exempel bara den 

finansiella biten. Alla åtgärder våra respondenter lyfter fram mynnar ut i samma sak, att stärka 

relationen och tillfredsställa kundens behov och förväntningar. Nordea Private Banking tar i 

sin relationsmarknadsföring vara på, och engagerar sig i sina kunder. Som Johansson nämnde 

är det fullt möjligt för honom att ringa sina kunder i ett icke-affärsrelaterat ärende för att bara 

kolla hur det står till med kunden. Det faktum att Nordea Private Banking även antecknar och 

engagerar sig i saker som rör kundens privatliv gör att rådgivaren är väl insatt i kunden och är 

väl medveten om vem kunden är på ett mer privat stadie, vilket får kunden att känna sig viktig 

och på så sätt också tillfreds. 

Söderlund (2001) och Griffin (1995) menar att det är en kraftig förenkling att säga att en nöjd 

kund är en lojal. Beerli och al., (2004) menar att ett gemensamt drag inom banksektorn är 

långvariga förhållande mellan kund och bank, och därmed är det också vanligt att engagera 

sig i långsiktiga kundrelationer. Även Stewart (1998) talar om långvariga förhållanden inom 

banken där det är vanligt att hela familjer är kvar i samma bank över generationer. Sheth och 

Parvatyar (1995) undersökte banksektorn och vilka faktorer som får kunden att undvika ett 

byte av bank. Exempel på detta var längden på relationen med banken, att kunden var känd av 

bankens personal och kunden i sin tur kände bankens personal.  

Johansson förklarar att det Nordea arbetar med är relationer, och en relation tar väldigt lång 

tid att bygga upp något även Lindström påpekar. Ju längre ett samarbete med en kund pågår 

desto bättre blir relationen mellan rådgivare och kund och detta medför att det blir lättare att 

samarbeta och ge förslag på, och genomföra affärer. Diskussioner om till exempel priser är 

inte så vanligt som i början av en relation om ett förtroende byggts upp i relationen under en 

lång tid. Kunderna inom Nordea Private Banking är mycket viktiga och står för inlåning till 

banken och därför är det av största vikt att konstant arbeta för att stärka relationen med dessa 

och fyller i: 

”20 % av mina kunder generar 80 % av mina intäkter” (Johansson, B., personlig intervju, 

2013).  

Det är också viktigt att stärka relationen med dessa kunder då de är ett segment som är 

attraktivt för alla banker och ett hett villebråd på marknaden menar Johansson. Att ha en nöjd 

kund i sitt stall är även väsentligt då en nöjd kund kan agera säljande genom att 

rekommendera Nordea Private Banking i kundens egna nätverk och en nöjd kund som pratar 

mycket med andra är mycket viktiga att sköta om enligt Johansson. Lindström är inne på 

samma spår och menar att det är lätt att tro att de mest lönsamma kunderna är de viktigaste att 
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stärka relationerna med, men att det inte är säkert att det är just de kunderna som har bäst 

kontaktnät och säger  

”En kund som inte är speciellt lönsam för oss kan ha kontakter som kan bli väldigt lönsamma 

för företaget, vilket innebär att det är bra för oss att fokusera på nöjda kunder som pratar 

väldigt mycket i sitt kontaktnät” (Lindström, M-C, personlig intervju 2013). 

Även Storm förklarar att det gäller att fokusera på rätt kunder och nämner särskilt de 20 % av 

kunderna står för 80 % av intäkterna, samt även de kunder som är mest nöjda och glada och 

därmed kan agera ambassadörer för Nordea Private Banking. Sheth och Parvatiyr (1995) 

skriver att desto längre tid en kund stannar hos ett företag, desto lönsammare blir förhållandet. 

Bhote (1996) hävdar att desto mer värde kunden upplever från relationen, desto längre period 

kommer kunden att stanna kvar i förhållandet och att kärngruppen av kunder innehåller runt 

20 % av den totala kundkretsen, men står för 80 % av intäkterna. Bhote (1996) påtalar om hur 

viktigt det är att vårda relationen med denna grupp för att skapa livslånga relationer och 

skriver även om de potentiella kärnkunderna som kanske inte är särskilt lönsamma i dagsläget 

men relationen med dem kan skapa en hög förtjänst i framtiden  

5.4 CRM 

När vi tittar på vad det är Nordea Private Banking strävar efter ser vi att Johansson nämnde att 

Nordeas största fokus ligger på att behålla och underhålla sina kunder och att det är centralt 

att ständigt arbeta för att stärka relationen. Lindström talade om hur företaget vill att kunderna 

blir ambassadörer som hjälper till med nyrekrytering och Storm förklarade vikten av ett 

långsiktigt arbete där Nordea Private Banking får en seriös och långlivad relation med 

kunden, och där en kortsiktig vinstmaximering står långt ifrån företagets affärsstrategi. Paynes 

(2005) första steg i 5-stegsprocessen för CRM är Strategy development process där han menar 

att företag ska ha en väl sammansmält och långsiktig affärs- och kundstrategi. Ur Radcliffes 

(2001) 8 building blocks för CRM hittar vi likheter i dels CRM vision som säger att strategi 

och implementation utvecklats för att nå sina mål och att anställda måste veta vad de ska 

leverera. Även Radcliffes (2001) byggsten CRM Strategy rör strategi och förklarar att ett 

huvudmål är att behålla och utveckla värdefulla kunder tillsammans med nyrekrytering. 

Johansson berättade att det är viktigt att veta vilka kunder som är mest lönsamma. Genom att 

minska sin kundbas lyckas han ändå höja sina intäkter genom att lägga större fokus på de 

kunder han har kvar, vilket ökar köpfrekvensen. Kunderna som försvinner från Johansson får 

sen ett högre fokus hos en annan rådgivare. Han talade även om att det är möjligt att hitta 

potentiella kunder som kan vara aktuella för Nordea Private Banking i Nordeas kunddatabas 

vilket även Storm nämnde. Dessa kunder gav Nordea Private Banking sedan ett 

specialanpassat erbjudande och mer uppmärksamhet. Vidare sa Storm att det gäller att 

fokusera på rätt kunder, såsom de 20 % av kunderna som genererar mest intäkt, samt de som 

är nöjda och kan agera ambassadörer. Både Johansson och Lindström nämnde även att de 

kunder som pratar mycket med ett utbrett nätverk också är särskilt viktiga att sköta om och att 

det inte bara gäller att titta på vilka intäkter som genereras från kunderna. Payne (2005) 

skriver i Strategy development process att företaget måste granska och analysera befintliga 

och potentiella kunder för att veta vilka som är lönsamma att fokusera på.  

En detalj Johansson nämnde som viktigt var att fråga kunden om dess intresse och vad de 

önskar av samarbetet med Nordea Private Banking, och berättade också att det är lättare att 

sälja om Johansson vet vad kunden vill ha. Lindström menade att eftersom varje kund är unik 

i önskemål och behov, så måste rådgivaren anpassa sig efter kunden. Payne (2005) skriver att 

de mest sofistikerade strategierna handlar om individualiserad CRM men påpekar igen att det 



43 
 

krävs omfattande datainsamling och analys för att veta om det är lönsamhet med individuell 

service. 

Relationer är något som tar lång tid att bygga upp sa Johansson. En väl uppbyggd relation 

som utmynnar i att kunden blir nöjd leder till ofta till ett lönsamt och långvarigt samarbete. 

När en kund kan rekommendera Johansson som rådgivare till andra kunder finns det en 

kundlojalitet menade han och för att bygga upp denna lojalitet gäller det att skapa trygghet, 

och just rekommendationer är en stor källa till nya kunder. Enligt Lindström beror lojaliteten 

hos en kund på en god relation byggd på ärlighet och kommunikation över en lång period, och 

en nöjd kund delar med sig av sina positiva erfarenheter till andra möjliga kunder. Storm 

talade om att Nordea Private Banking ska erbjuda något kunden uppskattar i ett långsiktigt 

samarbete och när det finns en för båda parter givande dialog mellan kund och företag är detta 

ett tecken på lojalitet och om kunden är mycket nöjd menade Storm att just de kunderna är 

Nordea Private Bankings tänka ambassadörer. Payne (2005) talar i Strategy development 

process om att det är viktigt att ha en kundstrategi som är långsiktig och i Radcliffe (2001) 

förklarar i CRM-strategy om att strategin ska bygga upp kundlojalitet och skapa en långvarig 

relation där kunderna kan rekommendera företaget till andra.  

Johansson talade om att ju längre en relation byggts upp desto lättare och lönsammare blev 

relationen för båda parter.  

”Det uppstår ingen intressekonflikt om både kund och företag tjänar på relationen. Kan man 

få båda två kan det bli jävligt bra” (Johansson, B., Personlig intervju, 2013) 

Storm sa att om det förekommer både positiv och negativ feedback åt båda håll i relationen så 

är detta ett bevis på en stark och långt gången relation. Paynes (2005) nästa steg, Value 

creation process menar att ett balanserat utbytesvärde som båda parter tjänar på kommer att 

leda till en lång och lönsam relation som kan kopplas till Radcliffes (2001) Valued Customer 

experience som berättar om vikten av att lyssna på kundernas feedback och skapa en bra och 

värdefull kommunikation. 

Johansson sa att när han vet vilka frågor som kunden anser som viktiga och kan fokusera på 

detta underlättar detta att vinna över kunden, och nämnde att han även på ett icke 

affärsmässigt plan kan kontakta sina kunder för att kunden ska känna sig uppmärksammad. I 

samma avseende visar han engagemang genom att lära sig om kunders privatliv för att skapa 

tilltro och stärka relationen och han berättade att denna information är ett bra verktyg i 

relationsbyggandet tillsammans med hans ständiga arbete att alltid minst tillgodose kundens 

förväntningar. Storm berättade att deras specialanpassade erbjudande ska vara attraktiva för 

kunder inom Nordea Private Banking, men menade också att ibland fungerar inte relationen 

mellan rådgivare och kund på alla plan, och för att säkerställa en total kundnöjdhet kan byte 

av rådgivare ibland vara på plats för att stärka relationen mellan Nordea och kunden då det 

viktigaste är kundens upplevelse och belåtenhet som är viktigast. I Value creation process 

nämner Payne (2005) att det krävs ett stort fokus av företaget i att ta reda på vad deras 

nyckelkunder värderar högst och att en lång och lönsam relation uppstår när företag lyckas 

förutse och tillgodose kunders behov och leverera ett mervärde. Radcliffe (2001) skriver i 

Valued customer experience att den positiva kundupplevelsen som levereras leder till 

kundtillfredsställelse och förtroende som ger ett långt och lojalt förhållande till företaget.  

Storm berättade om risken att kunderna inte var nöjda med sina upplevelser med Nordea 

Private Banking och att dessa kunder kunde skada företaget genom att berätta negativa saker 

och talade även om vikten av att inte dränka sina kunder i undersökningar för att skapa 

negativitet. Radcliffe (2001) skriver i Valued customer experience att negativa 



44 
 

kundupplevelser kan vara förödande för företag och att dåliga nyheter kan förstöra för 

nyrekrytering. 

Johansson berättade att under hela tiden han arbetat på Nordea har de samlat in 

kundinformation och att denna information bland annat delas mellan medarbetare samt hjälper 

honom att förbereda sig inför kundmöten. Informationen rör kunders bankärenden men även 

personlig data och icke affärsrelaterade data och lagras i Nordeas system CMS och Portalen 

och uppdateras på regelbunden basis i samarbete med kunden. Han berättade även att dessa 

system gör det lättare att relatera informationen till rätt ändamål, och att informationen är ett 

bra verktyg för relationsskapande aktiviteter. The information management process (Payne, 

2005) är den process som avser insamling, användning och analysering av data. Data är en 

färskvara som behöver uppdateras och analytiska verktyg så som datamining underlättar 

strategier som handlar om att öka kundens värde samt vårdandet av denna och datalager är 

väldigt värdefullt för detta. Det är väsentligt att IT-lösningen kan användas genom hela 

företaget för att kunna maximera informationens användningsområden. Radcliffe (2001) 

skriver i CRM information att det är väsentligt rätt information förmedlas när den behövs och 

ett flöde av uppdaterad information gällande kunderna krävs. 

På Nordea genomförs undersökningar så som CSI och NPS, och Johansson sa att NPS är ett 

för honom mycket mer värdefullt verktyg som ger indikationer på om kunder är villiga att 

rekommendera Johansson till andra kunder, samt att undersökningen ger svar på vad som inte 

fungerar som det ska och därmed ges också svar på vilka förbättringsåtgärder som är 

nödvändiga. Storm berättade att CRM är ett hjälpverktyg som mäter kunders åsikter och det 

används för att ta reda på vad som skapar en nöjd kund och ser det som jättebra hjälpmedel att 

de kan se om kunden är nöjd. I performance assessment process skriver Payne (2005) att 

denna process handlar om att utvärdera de CRM-aktiviteter företaget använt sig av och att 

utvärdering visar var det finns luckor i den kvalité företaget erbjuder och var förbättringar 

behövs. Radcliffe (2001) talar i CRM metrics om att alla delar i CRM kräver mått som visar 

dess framgång för att vända kunderna till en tillgång. 

5.5 Implementering av CRM 

Storm berättade att när Nordea Private Banking startade letade de i Nordeas kunddatabas för 

att hitta potentiella kunder avdelningen och Johansson sa att företaget lägger in många olika 

sorters data som används i analyser och som relationsbyggande hjälpmedel. Sheshunoff 

(1999) skriver att CRM är en strategi som implementeras genom en rad processer som börjar 

med att samla in befintlig lagrad kundinformation. En centraliserad kundinformationsbas bör 

innehålla kunders konto och tjänsteuppgifter där data används i diverse marknadsaktiviteter 

och analyser.  

Kunden står i fokus hos Nordea Private Banking. Johansson berättade om att det är viktigt att 

fråga om kundens intresse och vad den vill nå med samarbetet och det är viktigt att kunden 

känner sig uppmärksammad. Genom att veta vilka kunder som är mest lönsamma kan 

Johanssons fokus läggas på just dessa kunder och de som är mindre viktiga för honom får ett 

större fokus när de flyttas till en annan rådgivare. Lindström menade att alla kunder är olika 

och bör behandlas så också med individuell anpassning och presenterade produkter ska vara 

intressanta för just den kunden. Även Storm berättade att det krävs olika arbetssätt för olika 

kunder för att stärka relationen med dem och att Nordea Private Banking skapat speciella 

erbjudande som ska passa just dessa kunder. Grönros (2002) skriver att kunden är en 

nyckelresurs och att denne bör ha ett stort inflytande och en aktiv roll i företaget och 

Sheshunoff (1999) talade i sina kundrelaterade aktiviteter om vikten att mäta kundlönsamhet, 



45 
 

om kundprioritering, att skapa skräddarsydda kundlösningar och aktiviteter för att ge kunden 

inflytande och förstå dess behov. 

Informationen Nordea samlar in lagras i deras CMS-system men Nordea Private Banking 

använder sig även av Portalen till sina kunder. Informationen är tillgänglig för personalen och 

hjälper till i kundrelaterade aktiviteter. Grönroos (2002) andra resurs handlar om teknik och 

rör de system och den informationsteknik företaget använder. Sheshunoff (1999) skriver att 

det är viktigt att investera i rätt teknik och att det krävs en integrerad kunddatabas som 

levererar rätt information när den behövs. 

Våra respondenter är alla av inställningen att relationer är en central del och Johansson 

förklarade att det är just relationer Nordea arbetar med. Som vi nämnt är relationen är 

viktigare än enstaka lyckade affärer och det är centralt att alltid arbeta för att stärka relationen 

och vara lyhörd och lyssna på kunden. Storm förklarade vikten av att han medarbetare inte 

startar första kundmötet som produktsäljare utan det är ett långsiktigt relationsbyggande som 

kunden uppskattar då Nordeas Private Bankings business inte går ut på att maximera 

kortsiktiga intäkter. Den tredje resursen Grönroos (2002) nämner är personal och handlar om 

deras inställning och att denna måste vara kundinriktad och Sheshunoff (1999) säger att 

personalen på fokusera på kundens behov och inte kortsiktiga mål. 

Informationsinsamlingen och användandet av data handlar ofta om att ta reda på vad kunderna 

i Nordea Private Banking har för behov, att lära sig mer om vilka kunderna är samt 

förberedelser inför möten. Grönroos (2002) nämner som sista resurs tiden och att kunder 

måste få ut något av tiden som spenderas hos ett företag. Sheshunott (1999) talar om 

kundminne där informationslagringen optimerar tidsanvändningen och genom att förutse och 

tillfredsställa behov får du livslånga relationer. 

5.6 Fördelar med CRM 

När Johansson talade om fördelar med användningen av CRM-system berättade han att det är 

nu är enklare att föra ett kundsamtal då han får rätt kunskap om kunden och kan relatera den 

kunskapen till rätt ändamål. Dyché (2002) menar att en fördel med CRM-system är lagring 

och organisering av information på ett lätthanterligt sätt som kan öka kundförståelsen och 

Gentle (2002) säger att ett CRM-system ökar kvaliteten på kommunikationen mellan kund 

och företag. 

Johansson berättade även att genom att veta vilka kunder som lönar sig kan han fokusera mer 

på dessa och öka sina intäkter och bygga bättre relationer. Dyché (2002) menar att en fördel 

med CRM är att lönsamheten per kund ökar på grund av högre tillfredsställelse och längre 

förhållande mellan företag och kund. 

Genom att koncentrera sig på kundens behov och samla fakta om kundens konton, önskemål 

och relevant fakta kan Nordea Private förbereda sig inför individanpassade kundmöten och 

den starka relationen gör att affärer inte alltid behöver diskuteras vilket leder till snabbare 

behandlingar och beslut. Dyché (2002) förklarar att genom identifiering av erbjudande och 

interaktioner med kund kan leda till tidseffektivisering och den mer träffsäkra 

kommunikationen leder till bättre upplevd kundservice. 
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6. Slutsats 

Följande kapitel är det avslutande kapitlet som innehåller de slutsatser vi har gjort utifrån 

den analys som har gjort. Kapitlet har som avsikt att svara på studiens problemställning och 

syfte, där vi även ger förslag på vidare forskning.  

I slutsatsen ska följande problemformulering besvaras; 

Hur arbetar Nordea Private Banking med CRM för att få hög kundlojalitet? 

Dagens bankmarknad kännetecknas av långa relationer och stort kundfokus. Konkurrensen är 

hård och det är svårt att differentiera sig då olika aktörers produkt- och tjänsteutbud inte 

skiljer sig nämnvärt. Det handlar snarare om att skapa en varaktig relation med kunden som 

får den att stanna kvar hos banken och detta visar hur relevant det är att engagera sig i 

relationsmarknadsföring, och implementerandet av CRM är en viktig punkt i det avseendet. 

Under vår studie har vi upptäckt hur snarlikt CRM och relationsmarknadsföring kan 

definieras och det är inte konstigt att de två förknippas som synonymer i många avseenden. 

Att relationsmarknadsföring och skapande av kundlojalitet idag är extremt viktiga aktiviteter 

för Nordea Private Banking är tydligt. Hög kundfokus är nyckeln till framgång och ett 

misslyckande i denna punkt kan få förödande konsekvenser. CRM som hjälpmedel underlättar 

i relationsskapande aktiviteter och en korrekt användning av hjälpmedlet skapar 

förutsättningar för företaget att bli livslånga partners med sina kunder. CRM är utan tvekan ett 

brett begrepp och tolkningarna av dess funktion varierar stort. 

Att Nordea Private Banking lägger ner mycket kraft i relationsmarknadsföring är det inget 

tvivel om. De arbetar konstant för att tillfredsställa sina kunders behov och har en väldigt 

kundfokuserad approach i sin arbetsstrategi på grund av de anser att en bra relation är den 

enda konkurrensfördelen som kan skaffas. Rådgivare inom Nordea Private Banking ansvarar 

för kundens hela tjänstebehov och relationen blir ännu mer betydelsefull än vad den skulle 

vara inom till exempel en vanlig produktförsäljning, och även jämfört Nordeas vanliga 

tjänsteutbud. Detta innebär i princip att det i förlängningen är rådgivaren som har relationen, 

inte banken som rådgivaren representerar. Därför kan också relationen med företaget fallera 

om rådgivaren misslyckas att underhålla den eller om rådgivaren väljer att lämna företaget. 

Att engagera sig i kunden som person och samla data från denna ger en konkurrensfördel mot 

andra företag som inte går att duplicera. 

Vad vi har upptäckt arbetar Nordea Private Banking mycket med referenser och vad de 

omnämner som ambassadörer. Dessa består av nöjda kunder som delar med sig av sina 

positiva erfarenheter i sitt nätverk och det finns ett projekt som arbetar med just detta vid 

namn Meetings Worth Sharing. I teorin nämns väldigt kort aspekten att arbeta för en god 

relation så att rekommendationer sprids och det lyfts inte fram som något centralt inom 

varken relationsmarknadsföring eller CRM. Att Nordea Private Banking använder detta som 

den mest betydande rollen i sin kundrekrytering ser vi som en intressant skillnad av vilken 

betydelse rekommendationer har utifrån vad Nordea Private Banking kontra teori belyser. 

Denna form av kundrekrytering anser vi vara ett bra sätt att nå just det segmentet Nordea 

Private Banking är intresserade av. Eftersom kunderna i Nordea Private Banking är förmögna 

och även ofta företagsledare drar vi en slutsats genom att applicera ordspråket lika barn leka 

bäst och för att utveckla menar vi att dessa kunder borde ha en umgängeskrets med liknande 

preferenser och finansiella förutsättningar som de själva har. Lyckas Nordea Private Banking 

förmedla en positiv upplevelse som deras kunder sedan förmedlar till sitt umgänge tror vi att 

detta är ett väldigt bra sätt att marknadsföra sig mot potentiella kunder och enligt oss förtjänar 

betydligt mer utrymme än vad som ges i teorin. 
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Eftersom nästan all kontakt med en kund sköts av rådgivaren arbetar inte Nordea Private 

Banking med att integrera all information mellan olika kanaler. Detta anser Payne (2005) och 

Radcliffe (2001) som en väsentlig del av CRM-arbetet. Men vi kan dra slutsatsen att inom 

Private Banking är denna kanalöverskridande delning av all informationen inte ett måste då 

det räcker att rådgivaren har en klar bild av kunden. Vi ser det som en fördel att rådgivaren 

står för mesta delen av kontakten med kunden, då vi tror det kan få kunden att känna sig 

tryggare i kontakten med banken och relation mellan rådgivare och kund stärks då det blir en 

mer frekvent kontakt än om kunden hade haft kontakt med många kanaler. Det faktum att 

rådgivarna på Nordea Private Banking tar sig tid till icke affärsrelaterad kommunikation med 

sina kunder anser vi talar för att det är mer än en affärsmässig relation som byggs upp, det är 

också en vänskap. På kort sikt ger inte detta någon större lönsamhet, men Nordea Private 

Bankings affärsidé bygger inte heller på kortsiktig vinstmaximering. De vill att relationen till 

kunden ska bli väldigt bra, då de vet att kunder som de har en god relation till stannar i 

företaget länge och bidrar till lönsamhet.  

 

Angående relationerna inom Nordea Private Banking anser vi att det även går bortom 

kundrelationer och vänskap. Under studien har det tydliggjorts för oss vilken viktig roll 

kunderna inom Nordea Private Banking har genom till exempel bidra med inlåning till 

Nordea. Respondenterna poängterade att Nordea Private Banking vill vara en finansiell 

partner till sina kunder och se till att både kunden och banken tjänade på samarbetet. 

Skillnaden mellan en vanlig finansiell partner och att se sin kund som en finansiell partner är 

att kunden när som helst kan välja att ta ut sitt kapital och lämna företaget. Vi ser därför 

Nordea Private Bankings fokus på att vidhålla en väldigt god relation som extremt viktig då vi 

kan fastslå att det är just denna relation som kan hindra kunden ifrån att lämna dem vid en 

motgång.  

 

Att Nordea Private Banking använder sig av CRM i skapandet av kundlojalitet och i sin 

relationsmarknadsföring är uppenbart. Vad som är mindre uppenbart är hur deras definition på 

CRM lyder och hur användandet av CRM ser ut. Vi kan hitta likheter i den teori som säger att 

vissa anser att CRM är ett IT-verktyg eller en lösning på datalagring när vi analyserar vår 

empiri då vi i studien fick höra att CRM är ett jättebra verktyg men att det i slutändan handlar 

om att tillfredsställa kunden. Detta innebär inte att Nordea Private Banking använder en 

bristfällig CRM-strategi, utan handlar snarare om att definitionen av CRM och dess 

användningsområden som vår teori beskriver, inte stämmer överens med hur Nordea Private 

Banking tolkar CRM. En övervägande del av de aktiviteter och åtgärder Nordea Private 

Banking använder sig av i vad de kallar sin relationsmarknadsföring finns det tydliga 

kopplingar till Paynes (2005) och Radcliffes (2001) CRM-processer, med undantag i 

processen som handlar om kanalöverskridande arbete, vilket stödjer teori om att CRM och 

Relationsmarknadsföring används som synonymer av företag i praktiken.  

6.1 Diskussion & förslag till fortsatt forskning 

Resultat av studien visar att Nordea Private Banking till stor del använder sig av strategier 

som är vanligt förekommande i teorier om CRM för att få hög kundlojalitet och använder 

nöjda kunder som en stor del av sin kundrekryteringsstrategi. Nordea Private Banking har en 

mycket kundfokuserad strategi där vikten ligger på relationsmarknadsföring och byggandet av 

långsiktiga relationer mellan företagets rådgivare och dess kunder. Studien har gett oss en 

större insikt i hur relationsmarknadsföring och CRM kan hjälpa Nordea Private Banking i sitt 

arbete med både befintliga och framtida kunder. 
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Denna studie har lärt oss hur Nordea Private Banking arbetar med att skapa unika relationer 

med sina kunder, vilket är den största konkurrensfördel de kan skaffa mot sina konkurrenter. 

Relationerna Nordea Private Banking strävar efter är mer än bara affärsmässiga, genom ett 

stort engagemang byggs också en vänskap mellan rådgivare och kunder som leder till 

långvariga och lönsamma relationer. Vikten av relationen stärks ytterligare genom att 

kunderna ses som en finansiell partner då de bidrar till inlåning till banken. Genom vår studie 

har vi även lärt oss hur centralt det är för Nordea Private Banking att använda sina 

kundrelationer i sin kundrekrytering genom att låta nöjda kunder agera ambassadörer som 

rekommenderar sina positiva erfarenheter till potentiella kunder. Användandet av CRM inom 

Nordea Private Banking förekommer på fler punkter än vad våra respondenter är medvetna 

om, troligtvis beroende på olika definitioner av begreppet CRM, och är väl använt i flera av 

företagets relationsskapande aktiviteter. 

Den mest utmärkande betydelsen i våra resultat som skiljer sig jämfört med teori är vikten av 

rekommendationer i kundrekryteringen, där Nordea Private Banking gett kunden en mycket 

viktigare roll i marknadsföringen av företaget än den uppmärksamhet det får i teori. I övrigt 

visar studien att Nordea Private Banking i sin strävan efter kundlojalitet använder sig av 

strategier som är vanligt förekommande i teorier om relationsmarknadsföring, kundlojalitet 

och CRM. Resultaten besvarar vår studies syfte utan att ge underlag för ytterligare strategier 

och lämnar oss med insikten att relationsmarknadsföring inom bankmarknaden är ett väl 

utforskat område. Tendensen är att med hjälp av relationsmarknadsföring bygga långsiktiga 

relationer med stort kundfokus enligt både vår undersökning och den teori som presenterats. 

Den slutsats vi drar gällande rekommendationer är att denna aktivitet är extra viktig i det 

segment Nordea Private Banking arbetar med, och en förklaring till att den inte förefaller så 

betydelsefull i tidigare teorier kan vara att private banking-segmentet inte är så utstuderat som 

den kundkrets som svarar för majoriteten av bankers kunder. 

Vår avsikt med studien var inte att generalisera, men vi anser att våra resultat redan är 

generella då de inte visar någon ny kunskap inom området, undantaget vikten av 

rekommendationer. I princip all insamlad data som presenterats i vår studie kan förklaras och 

kopplas till den teori vi har använt, förutom vissa för och nackdelar med CRM men dessa 

utgör inte någon väsentlig del av vårt arbete och tillför inte något för oss vidare intressant i 

ämnet. Vi anser att resultatet vår studie visar är rimligt och förklaringen avslöjas egentligen 

redan under vår datainsamling när våra respondenter säger att alla banker är lika i sina 

arbetssätt, vilket också var vår känsla inför och under studien, och att det kommer bli svårt att 

hitta nya fenomen i en väl undersökt bransch. Vi vill ändå lyfta fram rekommendationer som 

en intressant aspekt i vårt arbete, och rekommendationer som marknadsföringsstrategi borde 

studeras mer och vi tror att detta är ypperligt sätt att nå ett högt uppvaktat kundsegment. 

Våra egna värderingar och val av metoder har spelat en stor roll i undersökningens resultat. 

Valet att studera så omfattande områden som relationsmarknadsföring och CRM med en 

kvalitativ insamlingsmetod har gjort att det blivit en generell undersökning som saknar det 

djupet vi hade kunnat göra om vi hade preciserat vår studie till ett smalare syfte, så som till 

exempel att undersöka hur Nordea Private Banking arbetar med rekommendationer i sin 

kundrekrytering. Vi anser att våra respondenter har gett oss mycket tillförlitlig data men vi 

skulle gärna ha velat vidareutveckla intervjun med Lindström då vi anser att det varit 

intressant att gå djupare i hennes arbetsområde Meetings worth sharing. Detta var något vi 

hade för avsikt att vidareutveckla men tidsbrist från Lindströms sida gjorde att detta inte var 

möjligt att utföra innan studiens tidsfrist.  

 

Vi vill därför ge som förslag till vidare forskning att undersöka djupare hur Nordeas Private 

Bankings arbete med Meeting Worth Sharing och deras fokus på att jobba med ambassadörer 
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och rekommendationer, för att sedan även göra en studie på en annan storbank och jämföra 

dessa. Vi har under vår forskning kommit till insikt att när Nordea Private Banking nämner 

konkurrenter, nämner de allt som oftast SEB. Vi har därför dragit slutsatsen att våra 

respondenter anser att SEB är Nordea Private Bankings största konkurrent och vi ger förslag 

till att den jämförande studien därför borde göras med SEB. Det hade även varit intressant 

med en kvalitativ studie på rekommendationers påverkan sett ifrån kunders perspektiv, men 

även en kvantitativ studie som visar hur många kunder det genererar. 

6.2 Reflektioner på skrivprocessen 

Att skriva en kandidatuppsats samtidigt som vi befunnit oss på andra sidan jordklotet har 

ibland varit en ganska frustrerande och svår uppgift då tillgång till teori-böcker på svenska 

eller engelska har varit väldigt begränsad. Även det faktum att vi fick vänta länge med att 

göra intervjuer för studien, som hölls i Sverige, innebar att det blev ett intensivt arbete de sista 

veckorna innan inlämning. Eftersom vi både är väldigt lika i vårt arbetssätt och att vi under 

dessa drygt tre år på Halmstad Högskola arbetat mycket tillsammans så har det hela tiden 

funnits ett lugn och trygghet som gjort att vi hela tiden känt att vi har haft den tid vi behövt 

för att bearbeta och analysera alla delar av studien. Under denna vårtermin har vi fått stor 

kunskap om hur det arbetas inom banksektorn, och hur viktigt Nordea Private Banking tycker 

det är med goda relationer. Vi har även fått en djupare kunskap om Relationsmarknadsföring 

och CRM, och vi kan även förstå varför de två olika termerna ses som synonymer för företag. 

Det faktum att våra respondenter visat ett stort intresse till att hjälpa oss med studien har varit 

ett betydande bidrag till att vi kunnat koncentrera oss på rätt saker och inte behövt lägga tid 

och energi på de hinder det hade skapat om de inte varit så hjälpsamma.  
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Bilagor 

Intervjumall 1 

Börje Johansson & Fredrik Storm 

 Hur länge har du arbetat i Nordea koncernen? Hur länge har du arbetat i Nordea 

Private Banking? 

 Kan du förklara vad ditt arbete på Nordea Private Banking innebär? 

Relationsmarknadsföring 

1. Hur skapar ni ett intresse för potentiella kunder att välja Nordea Private 

Banking? Genom vilken sorts marknadsföringskanaler? 

2. Vad är viktigast i första mötet med kunden? 

3. Hur arbetar ni för att få den potentiella kunden att välja era tjänster? 

4. Är det viktigt att underhålla befintliga kunder? Varför, varför inte? Hur arbetar 

ni med det? 

5. Hur arbetar ni för att visa era kunder att ni är engagerade i deras affärer och 

görs det någon marknadsundersökning för att mäta deras tillfredsställelse? 

6. Vad betyder kundlojalitet för er? Hur arbetar ni för att få det? 

7. Ser ni någon skillnad i relationen till era kunder över åren? 

8. Vilka kunder är viktigast att stärka era relationer med? 

CRM – customer relationship management 

1. När började ni använda er av CRM? 

2. Hur arbetar ni med CRM? 

3. Hur mäter ni effekten av att använda er av CRM? 

4. Tror ni att ert arbete med CRM har påverkat era relationer med kunder? Isf på 

vilket sätt? 

5. Ser några fördelar/nackdelar med att arbeta med CRM? 

6. Vad för information samlar ni in om era kunder? 

7. Hur använder ni denna information? 

8. Känner ni att ni har något som inte era konkurrenter har? Isf vad? 

9. Känner ni att era konkurrenter har något som ni missat? Isf vad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Intervjumall 2 

Marie-Christine Lindström 

 Hur länge har du arbetat i Nordea koncernen? Hur länge har du arbetat i Nordea 

Private Banking? 

 Kan du förklara vad ditt arbete på Nordea Private Banking innebär? 

Relationsmarknadsföring 

1. Hur skapar ni ett intresse för potentiella kunder att välja Nordea Private 

Banking? Genom vilken sorts marknadsföringskanaler? 

2. Vad är viktigast i första mötet med kunden? 

3. Hur arbetar ni för att få den potentiella kunden att välja era tjänster? 

4. Är det viktigt att underhålla befintliga kunder? Varför, varför inte? Hur arbetar 

ni med det? 

5. Hur arbetar ni för att visa era kunder att ni är engagerade i deras affärer och 

görs det någon marknadsundersökning för att mäta deras tillfredsställelse? 

6. Vad betyder kundlojalitet för er? Hur arbetar ni för att få det? 

7. Ser ni någon skillnad i relationen till era kunder över åren? 

8. Vilka kunder är viktigast att stärka era relationer med? 
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Figurförteckning 

Figur 1: Kundportföljsanalys, s. 8. 

Figur 2: Kundrelationslivscykeln, s. 9. 

Figur 3: The strategic framework for CRM, s. 11. 

Figur 4: The Eight Building Blocks of CRM, s. 14. 

Figur 5: The Research Onion, s. 19. 

Figur 6: Egen utformad modell som visar typiska attribut för metodfilosofier, s. 21. 

Figur 7: Kundrelationslivscykeln, s. 38. 

Figur 8: Egen utformad modell som visualiserar Nordea Private Bankings 

kundrelationslivscykel, s. 38. 
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