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Uppsatsen som du nu har i din hand eller läser på en skärm, är resultatet av den kunskap 
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III 

Abstract 
 
How a business should improve its internal control through the use of customer 

information is a controversial topic. In the study, “Customer information develops the 

internal governance”. The authors examine how companies that have adopted the use of 

CRM in their everyday activities are able to streamline the way they achieve their vision. 

This was made possible by asking a series of organizations, how they see the importance 

of the use of IT – related tools. Creates a better way for business to communicate with the 

customer and simultaneously facilitate the work of the internal governance. The co-

authors when they looked at how the Balanced Scorecard theory was compared to how 

the practical application and what the collection is important for business to inspect in 

order to achive its vision. The result of the collection in later stage can be linked to the 

business internal control is the highest degree significant, then good communication will 

mean that an activity will take more market share when the relationship with the 

customer are stronger. 

 

The authors concluded that a business customer relationship is worth gold when it comes 

to market. An organization that each day can analyze customer demand, can shape what 

goals are needed. In this context, it is therefore important that the operation is a non-

financial indicator, based on the customer perspective, the most important and evaluated 

the financial as belongning to and helping key that will govern its performance economy. 
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IV 

Sammanfattning 
 
Hur en verksamhet skall förbättrar sin interna styrning genom användning av 

kundinformation är ett omdiskuterat ämne. I studien ”Kundinformationen utvecklar den 

interna styrningen”. Undersöker författarna hur företag som tillämpar användningen av 

CRM i sin vardagliga verksamhet, har möjlighet att effektivisera för hur de skall nå sin 

vision. Detta möjliggjordes genom att fråga ett antal verksamheter, hur de ser på vikten 

av användandet av IT – relaterade verktyg. Skapar ett bättre sätt för verksamheten att 

kommunicera med kunden och samtidigt underlättar arbetet med den interna styrningen. 

Detta svarar författarna på när de såg till hur Balanced Scorecard teoretiskt jämfördes 

med hur det praktiskt tillämpas och vad i insamlingen som är viktigt för verksamheten att 

ta del av för att nå upp till sin vision. Hur resultatet av den insamling i senare skede går 

att koppla till verksamhetens interna styrning är i alla högsta grad väsentlig, då en god 

kommunikation kommer att betyda att en verksamhet tar mer marknadsandelar när 

relationen till kunden är starkare.  

 

Författarna kom fram till att för en verksamhet är kundrelationen guld värd när det gäller 

att ta marknadsandelar. En verksamhet som varje dag kan analysera kundens efterfrågan 

kommer i och med detta att kunna forma vilka mål som behövs. Inom ramen för detta är 

det därför viktigt att verksamheten ser ett icke-finansiellt nyckeltal, utifrån 

kundperspektivet, som viktigast och värderar de finansiella som tillhörande och hjälpande 

nyckeltal som kommer att styra upp verksamhetens ekonomi.  
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1 Inledning 
 

Det finns ett antal olika modeller för insamling och kontroll av kundrelationer bland 

annat TQM och CRM. I det här kapitlet diskuteras bakgrunden och problemet till hur det 

kommer sig att det är intressant att veta varför kundinformation för en verksamhet, är en 

av de viktigaste variablerna när en verksamhet skall effektivisera sin interna styrning, 

genom att ta tillvara på en god kundrelation.  

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Kommunikation genom Balanced Scorecard 

 

Olve et al. (1999) menar att underlag som är framtagna genom traditionell 

ekonomistyrning idag inte är tillräckliga för en beslutsfattare. En beslutsfattare kämpar 

varje dag för att nå upp till verksamhetens vision och klara konkurrensen. Hur det 

kommer sig att verksamheter idag överger den traditionella ekonomistyrningen är bland 

annat för att;  

 

- Informationen inte är tillräcklig som underlag, utan kan vara felaktig eller 

missvisande 

- Den följer inte upp de krav som ställs från organisationen eller den strategi som är 

ställd 

- Den uppmanar till kortsiktigt tänkande samt suboptimering 

- Den vilseleder information som behövs vid investering och hur kostnader skall 

fördelas 

- Informationen om omgivningen tas inte i beaktning, exempelvis förändringar hos 

kunder och konkurrenter. (Olve, Roy & Wetter 1999, s.27) 

 

Att styra en organisation endast med hjälp av finansiella nyckeltal är som att köra en bil 

och bara titta i backspegeln. (Catasús 2008, s. 74) 

 

Ett måltal som inte är finansiellt kan till skillnad från ett finansiellt uppfatta omgivningen 

och inte endast se tillbaka på företagets resultat. Därmed även se till verksamhetens 

huvudsakliga syssla och önskan om vad de vill uppnå. Ett finansiellt mått är ofta 

förknippat till budgetering och prognostisering, men att inte variera valet av mått kan 

också visa sig spegla en negativ bild för verksamheten. Kortsiktiga beslut kan vara bra 

för en verksamhet, men om de endast avspeglar kortsiktiga beslut på finansiella beslut är 

det i den bemärkelsen också en risk att verksamheten inte ser hela bilden. (Anthony & 

Govindarajan 2007, ss. 460-462) 

 

Det finns flertalet ekonomiska modeller som försöker bearbeta de ovan nämnda 

problemen. En modell som styrker kraven som organisationer ställer för att uppfylla de 

ovan nämnda punkterna, är Balanced Scorecard. Det är en modell som betraktas väsentlig 
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för styrning av företag. Den grundläggande tanken är att kopplingen mellan företagets 

långsiktiga strategi och vision och den dagliga, kortsiktiga verksamheten ska underlättas. 

Balanced Scorecard, i sin ursprungliga form, fokuserar på information från fyra områden. 

Dessa fyra olika perspektiv är; finansiella -, kund-, process- och lärandeperspektivet. 

(Kaplan & Norton 1996, ss.31-35) 

 

Perspektiven är viktiga för en verksamhet att se till när det gäller styrningen och valet av 

mått. Omgivningen kan snabbt förändras, därför är det viktig för en verksamhet att förstå 

sig på hur den har förändrats för att kunna nå dit de vill. Balanced Scorecard bygger på de 

tre tidsdimensionerna igår, idag och imorgon, vilka hjälper verksamheten att bredda dess 

fokus. (Olve, Roy & Wetter 1999, ss.20-21) Det finns ett antal olika modeller för 

Balanced Scorecard som alla har den gemensamma nämnaren att de vill försöka mäta 

verksamheten och sedan koppla dessa mått till den övergripande strategin i företaget 

(Olve, Roy & Wetter 1999, ss.33-36).  

 

En lärande organisation behöver kunna fånga omvärlden och förändringar i denna genom 

bland annat kundkontakter, ny teknik och leverantörer. Organisationen måste även kunna 

dokumentera och kommunicera inhämtad information för att öka dess tillgänglighet och 

underlätta återanvändning. (Olve, Roy & Wetter 1999, ss.228-232) 

 

Balanced Scorecard, enligt Kaplan och Norton urspungliga modell, skall genom ett 

iterativt arbete lyfta fram det mest väsentliga för verksamheten och samtidigt vårda detta. 

Genom att använda sig av styrkortet i Balanced Scorecard utförs detta genom att visionen 

kommunicera via mål och belöningar. Arbetet blir mer uppstyrt och resurserna 

verkamheten har tillfoga går mer att precisera i användningen. Eftersom att styrkortet är 

lärande i och med det iterativa användandet, ses det som ett kommuniceringsmedel och 

verktyg för att kunna precisera ett mer inriktat arbete när verksamheten vill uppfylla sina 

mål. För att vinna kundens lojalitet krävs en god service från verksamhetens sida, detta i 

sin tur ger en ökad lönsamhet. Balanced Scorecard är i och med detta ett verktyg som 

anpassas för verksamheten och det viktigaste av allt är att förstå sig på att det gäller att 

kommunicera inom verksamheten för att kunna använda verktyget. (Olve, Roy & Wetter 

1999, ss.30-31). 

 

Contingency Theory hävdar att det inte borde finnas någon optimal styrning utan 

verksamhetens mål kan förändras drastiskt utifrån hur omgivningen återspeglas. Därför 

måste verksamheten ständigt vara öppen för förändring, genom att snabbt kunna förändra 

organisationen. Det vill säga att de alltid måste se till sin huvudsakliga syssla och önskan 

om vad de vill nå upp till. (Anthony & Govindarajan 2007, s. 576) 

1.1.2 Värdet av kommunikationen med kunden 

 

Idag påverkas kunden ständigt av massreklam, både ovetande och vetande. I denna 

bemärkelse som kund ställs individen inför beslutet att välja den produkt som känns både 

rätt och bäst för den egna situationen. För företag är det en värdefull tillgångskälla att 

kunna bemästra och i sin tur kunna bevisa att de är starkast, genom att förstå de 

kopplingar som ligger till hands till varför kunden väljer som den gör. Ett medel som 
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möjliggör att kunna förstå dessa kopplingar och skapa de relationer som utgör grunden 

till att kunna uppfylla företagets strategi och mål, heter CRM (Customer Relationship 

Management). Medlet i sin tur ligger till hands för att kunna förstå sig på kundens 

beteendemönster. Enligt CRM krävs det att företag har en stabil och bred databas för att 

registrera kundens beteende (oftast köpbeteende). Utifrån möjligheten att utläsa dessa 

mönster, används mjukvara för att strategiskt koppla de uttalade mål och strategier en 

verksamhet har. Att använda databaserna kommer i sin tur generera, om företaget har 

värderat de relationer de har till kunden, en konkurrenskraftig resurs för företagets 

konkurrensmedel. (Storbacka & Lehtinen, 2000) 

 

Ett exempel på ett företag som bland annat använder sig av både hård- och mjukvara 

(program/CRM), som granskar beteendet som kunden har och samtidigt utnyttjar den, är 

ICA. Att kunna möjliggöra en effektiv koppling mellan kunden och inköpet är ett av de 

stora problem företag som bland annat ICA idag har. I och med att CRM möjliggör en 

koppling går det att effektivisera insamlingen av kundinformation och samtidigt uppfylla 

målen som verksamheten har satt. (Borg & Elfström, 2004) 

 

Grayson och Ambler (1999) menar att ju bättre kommunikation en verksamhet har med 

kunden, desto bättre relation och i längden skapar det en bättre lönsamhet. Helt enkelt 

väljer kunden verksamhetens produkt utefter att verksamhetens kommunikation till denne 

är god, då kunden ser möjligheten till en vinst för sig själv. En kortsiktig relation med 

kunden är att föredra framför en långsiktig relation då den får mer objektivitet.  

 

1.2 Problematisering 

 

I praktiken får företag som aktivt samlar in information om kunders köpbeteende, i 

synnerhet dagligvaruföretag, tillgång till stora kvantiteter data. Borg och Elfström (2004) 

finner två sannolika huvudsyften med informationsinsamlingen. Det ena syftet är 

operativt och handlar om arbetet med att stärka kundrelationen, alltså att arbeta med 

marknadsföringen gentemot kunden. Det andra syftet är strategiskt och inriktar sig på 

arbetet med att förändra och anpassa företagets verksamhet efter kundens agerande, 

exempelvis anpassa pris och sortiment. I denna studie vill vi studera detta ämnesområde 

ytterligare och undersöka hur kundinformationen kan användas ur ett 

redovisningsperspektiv, inriktat på intern styrning.  

 

Det är intressant att undersöka kopplingen mellan kundinformation som samlas in av 

företag och hur företaget tar tillvara denna i den interna styrningen. Kundinformation är 

exempelvis den information som registreras då kunden utför sitt köp. Ett exempel är när 

kunden vid inköp i livsmedelsbutik drar sitt medlemskort, då sker registrering av vem 

kunden är och vad som inhandlats.  

 

CRM är en teknik, som för företag, möjliggör effektivare insamling och hantering av 

kundinformation. Detta verktyg underlättar arbetet med att finna och utläsa mönster om 

kunder och deras köpbeteende. (Storbacka & Lehtinen 2000, ss.13-14) När ett sådant 

verktyg används är informationen åtkomlig även för de som arbetar med den interna 
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styrningen. Med intern styrning avses styrning av företagets verksamhet, detta arbete sker 

vanligen med hjälp av olika ekonomiska mått samt analys av kundrelaterat nyckeltal, 

affärs- och organisationsfrågor.  

 

För att ytterligare avgränsa problemområdet riktas fokus mot den interna styrningen och 

hur företag kan arbeta med styrningen genom kundinformation. Eftersom den interna 

styrningen till stor del handlar om analys med hjälp av ekonomiska mått, vill vi fokusera 

på nyckeltal och olika måltal. Vi utgår från tanken med Balanced Scorecard som används 

för att förstå hur de inom företag ska agera för att nå uppsatta mål. Det syftar till att 

koppla företagets vision och strategi till mer operativa nyckeltal inom olika perspektiv, 

både finansiella och icke-finansiella, exempelvis kundperspektivet. Inom respektive 

perspektiv sätts mål och mått. Nyckeltal är olika typer av mått och det är dessa som mäter 

måltalen. (Olve & Samuelson 2008, ss. 376- 378) Exempelvis kan ett måltal vara 

lönsamhet, och för att mäta detta kan ett nyckeltal som Rt användas. Genom att använda 

mått och måltal kan vision och strategi kopplas närmare det dagliga arbetet inom 

företaget. Men för att uppnå företagets uppsatta mål finns vissa stötestenar som måste 

övervinnas, så kallade kritiska framgångsfaktorer. Inom kundperspektivet kan 

kunderbjudande och kundigenkänning vara exempel på sådana.   

 

Utifrån ovanstående resonemang bör det gå att undersöka olika måltal, exempelvis måltal 

för lönsamhet och se hur det påverkas av kundernas köpbeteende. Om det går att koppla 

vilka måltal som styrs/påverkas av kundernas köpbeteende, går det också att förstå vilka 

måltal som går att styra.  

  

Nedan visas en sammanfattning av hur vi tänker oss vårt problematiseringsområde i ett 

exemplifierat, översiktligt processflöde, där varje del påverkar och ger vidare underlag 

till något ”bättre” i företaget. 

 

 Hög statistik på individuell kundkontakt (kundinformation) → Effektivare intern 

styrning samt bättre uppfyllda måltal → Bättre beslutsunderlag → Reducera 

kostnader/ effektivisera verksamheten 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån bakgrundsbeskrivningen och problematiseringen utvecklas följande 

frågeställningar;  

 

 

- Hur kommuniceras information om kunder och deras köpbeteende i företag med 

CRM system?  

 

- Hur kan insamlad kundinformation bidra till företagets interna styrning? 

 

- Hur kopplas kundinformation till måltal? 
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1.4 Syfte 

 

Huvudsyftet med denna studie är att beskriva betydelsen av kundinformation i ett 

kommunikativt syfte. Vi vill undersöka vikten av hur kundinformation genererar bättre 

intern styrning hos företag utifrån kundperspektivet i Balanced Scorecard. Vi vill även 

undersöka hur måltal styrs av kundens beteende vid användning av ett verktyg som CRM 

för ett företag som vill uppnå sina mål och visioner.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Uppsatsen avgränsades ursprungligen till att omfatta ett antal dagligvaruföretag i Sverige. 

Vi inriktade oss mot dessa eftersom de är de största inom detta handelsområde i Sverige 

när den här uppsatsen skrivs. I ett senare skede expanderade vi vår avgränsning till att 

även gälla verksamheter som idag är vana att implementera CRM. CRM- specialisterna 

valdes för att validera hur de ser på verktygets betydelse praktiskt. 

 

Utgångspunkten i uppsatsen är kundinformation och vi har valt att fokusera detta ur ett 

företagsperspektiv. Detta eftersom vi vill förstå hur företag praktiskt använder 

kundinformation. Vi har valt att utgå från tanken med kundperspektivet i Balanced 

Scorecard och fokusera på företags interna styrningsarbete. 

1.6 Förväntat resultat 

 

Vårt mål är att kunna presentera svar på den uppsatta problemställningen genom en 

sammanställning av den information och de uppfattningar som inhämtats från 

respondenterna. Vi vill presentera en beskrivning av hur företag använder och arbetar 

med kundinformation i den interna styrningen. Resultatet hoppas vi ska kunna bidra och 

inspirera till ytterligare forskning inom problemområdet eftersom området inte är så väl 

utforskat. Resultatet ska presenteras i löpande text, uppdelat i stycken för varje 

respondents svar.  

 

1.7 Målgrupp 

 

Uppsatsen inriktar sig mot studenter och andra intresserade som vill lära sig om och 

förstå hur företag använder kundinformation i sitt interna styrningsarbete.  

 

1.8 Disposition 

 

Det här kapitlet är till för dig som läsare för att ge en överskådlig bild av hur uppsatsen är 

uppbyggd och hur kapitlen disponerats.  
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Inledning – Här ges en bakgrund och en diskussion förs kring det valda problemområdet 

som leder fram till problemformulering och frågeställning.  

 

Metod - Metodkapitlet handlar om hur studien har genomförts, vilka metoder och 

tekniker som har använts, samt motivering och kritik till det valda tillvägagångssättet.  

 

Teoretisk referensram – Här presenteras teorier och modeller inom det valda 

problemområdet. Kapitlet inleds med information om Balanced Scorecard och dess fyra 

ursprungliga perspektiv, med fokus på kundperspektivet. Därefter följer en beskrivning 

kring CRM och vad det innebär.  

 

Empiri – I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. 

Inledningsvis redogörs för den information vi funnit i det dokument som analyserats. 

Detta följs av en redogörelse av de tre respondenternas svar på intervjufrågorna.  

 

Analys – Kapitlet innehåller analys och reflektioner utifrån den teoretiska referensramen 

och empirikapitlet.  

 

Slutdiskussion – I kapitlet försöker vi besvara våra forskningsfrågor och dra slutsatser. 

Här förs även en diskussion och utvärdering kring uppsatsen. Avslutningsvis görs en 

reflektion från författarna som även ger förslag till fortsatt forskning.  

 

Referenser – Här presenteras de källor som använts i uppsatsen. 

 

Bilagor - Innehåller de bilagor som har använts under uppsatsens gång.     
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2 Metod 
 

I det här kapitlet presenteras de metoder och tekniker som valts för insamling av 

empiriskt material. Vi har utifrån befintliga teorier motiverat vårt metodval och även sett 

på valet med kritiska ögon.  

2.1 Ämnesval 

 

Uppsatsens ämne föll sig naturligt när vi tidigare studerat vad Balanced Scorecard och 

CRM är för något teoretiskt. Dock framgick det inte i någon större grad hur det idag 

tillämpas praktiskt. Detta i sig är värt att veta då Balanced Scorecard uppkom på tidigt 

1990-tal och dagens teknik växer för varje minut som går. CRM har funnits länge men 

utvecklas ständigt. Utifrån CRM och Balanced Scorecard blev vi intresserade av att 

undersöka hur det går att se kopplingen mellan insamling av kundinformationen, 

kommunikation och styrning i företag. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  

 

Inom vetenskap och forskning finns det ett flertal vetenskapliga förhållningssätt. Några 

av de vanligaste samtida förhållningssätten är positivismen, hermeneutiken och 

empirinära forskningsansatser. Samtliga behandlar vad som betraktas som kunskap och 

olika sätt att uppfatta människan, världen, filosofin och vetenskapen, men utifrån olika 

förhållningssätt. (Patel & Davidson 2003, s. 26) 

 

Positivismen har en naturvetenskaplig tradition som kännetecknas av skapandet av en 

enhetlig vetenskap. Verifierbarhet är centralt i detta förhållningssätt, att formulera en 

hypotes och sedan testa denna genom empirisk prövning. Här finns ett intresse av att 

förklara företeelser. Andra kännetecken inom positivism är forskarens objektiva 

inställning i sitt arbete och att andra ska kunna utföra samma forskningsarbete och 

resultatet ska bli detsamma. (Patel & Davidson 2003, ss. 26-29)  

 

Hermeneutiken är en motsats till positivismen. Detta förhållningssätt är inriktat på 

tolkning för att förstå det fenomen som studeras. Anhängarna menar att andra människor 

och vår egen livssituation uppfattas genom att tolka hur mänskligt liv uttrycks i 

handlingar, samt det skrivna och talade språket. I motsats till positivismen, med mer 

statistiska analysmetoder samt objektiv och osynlig forskare, står hermeneutiken för en 

öppen och subjektiv forskarroll där fenomen analyseras genom tolkning och förståelse. 

För att få en fullständig förståelse ställer forskaren helheten i relation till delarna och 

pendlar däremellan. Forskarens egen förförståelse är ett centralt verktyg i 

tolkningsprocessen. (Patel & Davidson 2003, ss. 28-29) 

 

Till de ovan nämnda tillvägagångssätten finns ytterligare forskningsansatser bland annat 

de empirinära forskningsansatserna, en av dessa är Grounded Theory. Det är en 
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förhållandevis ny forskningsansats där empirin är utgångspunken och målet är att kunna 

formulera en lokal teori som främst gäller för det unika fallet. Detta tillvägagångssätt är 

en motsats till ambitionen att bygga upp stora teoretiska konstruktioner. (Patel & 

Davidson 2003, s. 31-32,  

 

Vi antar ett mer hermeneutiskt förhållningssätt i vår studie då vi vill få en djupare 

förståelse för hur företag praktiskt använder kundinformation i sin interna styrning. Innan 

frågeformuläret skickades ut studerades litteratur inom problemområdet vilket gav oss en 

viss förförståelse inom ämnet. Vi anser att det positivistiska förhållningssättet inte lämpar 

sig för vår studie. Detta eftersom vi är ute efter ökad förståelse och inte strävan efter att 

generalisera eller att studien ska kunna genomföras vid ett annat tillfälle där likadant 

resultat erhålls.  

2.3 Forskningsansats 

 

Det finns tre huvudsakliga vägar att gå när syftet är att producera teorier för att ge 

kunskap om verkligheten. Dessa tillvägagångssätt, som kan tillämpas för att relatera teori 

och empiri, är deduktion, induktion och abduktion. (Patel & Davidson 2003, s. 23) Vid en 

deduktiv ansats är utgångspunkten teori, generella påståenden, vilka testas med empiriska 

data för att kunna dra slutsatser för en konkret händelse. Vid ett induktivt 

tillvägagångssätt är undersökningens utgångspunkt istället i empirin, för att sedan kunna 

dra slutsatser från en konkret händelse mot det mer generella. Avsikten är att utifrån den 

data som samlats in finna generella mönster som sedan kan omvandlas till teorier. 

(Johannessen & Tufte 2003, s. 35) Abduktion kan sägas vara en kombination av 

deduktion och induktion. Det första steget i detta tillvägagångssätt är mer induktivt och 

innebär att utifrån ett enskilt fall formulera en preliminär teori, hypotes. I nästa steg, som 

är av mer deduktiv karaktär, testas hypotesen på nya fall. Därefter kan den ursprungliga 

hypotesen utvecklas för att bli mer generell. (Patel & Davidson 2003, s. 24) 

 

I denna uppsats tillämpas ett mer induktivt förhållningssätt. Vi vill alltså med 

utgångspunkt i vår insamlade data bidra med teori. Detta utifrån att vi inledningsvis 

införskaffat förkunskaper inom problemområdet och sedan formulerat ett frågeformulär. 

Ett mer induktivt tillvägagångssätt passar vårt problemområde eftersom området inte är 

så väl utforskat och vi vill bidra med förståelse utifrån praktiken.  

2.4 Vetenskapligt angreppssätt  

 

Inom samhällsvetenskapen finns två metodformer för vetenskaplig forskning, kvalitativ 

respektive kvantitativ metod (Andersen 1998, s. 31). Johannessen och Tufte (2003, s.67) 

betonar att det handlar om olika ansatser och påpekar att det är olika, men likvärdiga, sätt 

för att ta fram kunskap om det samhälle vi lever i. Dessa ansatser är inte helt skilda från 

varandra utan kan kombineras inom en och samma studie. Vilken av dessa metoder som 

väljs bör avgöras av undersökningens ämne, kunskapssyfte och problemställning 

(Andersen 1998, s. 34).  
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Kvantitativa metoder kännetecknas av att den insamlade informationen analyseras med 

statistisk inriktning där syftet är att orsaksförklara den studerade företeelsen. I kvalitativa 

metoder är det centrala att, utifrån det problemområde som studeras, skapa en djupare 

förståelse och tolkning är en väsentlig del. (Andersen 1998, s. 31) 

 

I denna studie används huvudsakligen ett kvalitativt angreppssätt. Detta eftersom vårt 

syfte är att tolka och skapa en djupare förståelse utifrån det empiriska materialet.  

2.5 Undersökningsdesign 

 

Då ett fenomen ska utforskas är det många val och överväganden som måste göras. 

Ställning måste tas till hur undersökningen ska genomföras samt vad och vem som ska 

undersökas. (Johannessen & Tufte 2003, s. 49) Det är kombinationen av olika 

tillvägagångssätt för insamling av data, undersökningens genomförande, som är 

undersökningsdesign. När en undersökning formas finns många tekniker och 

tillvägagångssätt att välja mellan och kombinera för datainsamling. Detta bidrar till att 

det finns ett stort antal undersökningsdesigner. (Andersen 1998, ss. 120-121) Några 

exempel på undersökningsdesign är tvärsnittsundersökningar, longitudinella 

undersökningar, experiment, fallstudier och kvasiexperiment. (Johannessen & Tufte 

2003, s. 49) 

 

Vi har i denna studie tillämpat designtypen fallstudie, som är mycket vanlig vid studier av 

organisationer (Andersen 1998, s. 128). Fallstudier innebär att en stor mängd data samlas 

in om ett avgränsat fenomen, och har två specifika kännetecken. Det första är en klar 

avgränsning av fallet, vad som ingår och inte ingår, medan det andra kännetecknet är en 

grundlig beskrivning av det fenomen som ska undersökas. Definitionen av begreppet fall 

skiljer sig åt inom forskningen, det kan förslagsvis vara en enskild individ, en 

organisation eller ett samhälle. (Johannessen & Tufte 2003, s. 56) Vid fallstudier är det 

möjligt att studera fler än ett enskilt fall, exempelvis kan två organisationer studeras. 

Denna typ av studie används ofta vid studier av förändringar och processer (Patel & 

Davidson 2003, s. 54). Designtypen fallstudie innefattar såväl kvalitativa som 

kvantitativa ansatser (Johannessen & Tufte 2003, s. 56). Denna undersökningsdesign 

passade vår undersökning då vi undersökt ett specifikt problemområde och endast 

studerat ett fåtal organisationer.   

2.6 Datainsamling 

 

För att få frågeställningar besvarade kan många olika datainsamlingsmetoder användas. 

Det går exempelvis att använda sig av befintliga dokument, intervjuer och enkäter. 

Intervjuer och enkäter, frågeformulär, bygger på att data samlas in med hjälp av frågor. 

Intervju förknippas ofta med att intervjuare och respondent träffas och genomför 

intervjun, medan enkät skickas per post. Men det finns en mängd kombinationer och 

varianter av dessa tillvägagångssätt. (Patel & Davidson 2003, ss.63 & 69) I denna studie 

har vi framställt frågeformulär för intervjuer via mail och telefon samt använt befintliga 

dokument för att samla in empirisk information. Intervjuer lämpade sig för studien 

eftersom syftet var att undersöka hur företag praktiskt, utifrån fokus på kundinformation 
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och CRM, använder och kommunicerar informationen i den interna styrningen. Vi har 

även valt att använda ett befintligt dokument, ICA:s årsberättelse, för att få information 

från ett dagligvaruföretag och tolka den informationen utifrån våra frågeställningar. 

Dokumentet är viktigt eftersom det behandlar företagets lönsamhet i allmänna drag och 

visar hur de arbetar för att nå upp till sina mål. 

Data som samlas in i en empirisk undersökning kan hämtas från olika typer av källor. 

Material som samlas in av forskaren kallas primärdata, medan sekundärdata är sådant 

material som redan finns dokumenterat, insamlat av andra. Exempel på sekundärdata är 

tidningsartiklar, årsredovisningar och dagböcker. (Lundahl & Skärvad 1999, ss. 52 & 

131) I denna studie används både primär- och sekundärdata.  

När informationsinsamling med hjälp av frågor används, finns två viktiga aspekter att ta 

hänsyn till vid utformning av frågorna. Den första aspekten, standardisering, handlar om 

hur mycket ansvar som lämnas till den som intervjuar avseende frågornas ordning och 

utformning. En hög grad av standardisering innebär att frågorna som ställs är identiska 

och framförs i en specifik ordning. Den andra aspekten är strukturering, vilket inriktar sig 

på respondenten och dennes grad av frihet att tolka de frågor som ställs. En intervju där 

frågorna är helt ostrukturerade, innebär att respondenten ges utrymme att svara helt fritt. 

(Patel & Davidson 2003, s. 71) Vi valde att använda en hög grad av standardisering och 

låg grad av strukturering vid utformningen av frågorna. Denna kombination passar bra 

vid uppförande av frågeformulär och intervjuer där respondenterna ska ha möjlighet att 

svara fritt. Den höga graden av standardisering innebar att vi hade en specifik ordning på 

frågorna och frågorna var utformade likadant för alla respondenter. Den låga 

standardiseringsgraden medförde att respondenterna fick relativt fritt utrymmer att svara 

och lägga fram sina åsikter. Med tanke på att vi i studien vill få ökad förståelse och 

fördjupad kunskap inom problemområdet ansåg vi att denna uppbyggnad av 

frågeformuläret var lämplig. Frågeformuläret som använts finns i bilaga 1.  

 

Vid utformning av frågeformulär som skickas till respondenter via mail är det viktigt att 

tydligt klargöra vad som gäller. Därför inleddes frågeformuläret med en 

bakgrundsbeskrivning till problemområdet och en förklaring till vad vi fokuserar på i 

undersökningen. Vi delade även in frågorna under olika stycken som inleddes med 

ytterligare förklaringar. Detta gjordes för att underlätta och motivera respondenterna att 

besvara frågorna. 

2.6.1 Val av respondenter  

 

Vi valde inledningsvis att kontakta företag inom detaljhandeln, eftersom dessa företag 

vanligen är kundnära och har tillgång till kundinformation som de vardagligen insamlar. 

Företagen valdes ut dels utifrån vår egen förkunskap om vissa företag som lämpade sig 

bra för undersökningen, dels genom sökningar på internet efter de största 

dagligvaruföretagen i Sverige. Våra kriterier var att företagen skulle ha tillgång till stora 

mängder kundinformation, vara erfarna i sin bransch och arbeta med CRM -system eller 

liknande. Vi ansåg att de största dagligvaruföretagen motsvarade dessa kriterier, då de 

dessutom har egna kundklubbar. Vi kontaktade dessa utan större framgång och fick 
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endast till svar att de både var upptagna och ansåg sig inte vilja svara på frågorna, i och 

med att det var för känsligt material. Bland annat ansåg de att deras visioner och 

strategier var så pass hemliga för att ens kunna nämna, utan att de riskerar på så vis att 

avslöja dem. Kontakt togs även med några större e-handelsbolag och bensinbolag, men 

responsen från dessa var densamma som nämnts ovan. Vi bestämde oss därför även för 

att inrikta vår empiriska undersökning mot specialister inom CRM - företag, eftersom de 

är väl insatta i ämnet och har praktisk erfarenhet. 

 

Bortfallet av respondenter var relativt stort i denna undersökning. Av de företag vi vände 

oss till var det endast tre som svarade på våra frågor. Vi hade stora svårigheter med att få 

respondenterna att svara, vilket berodde på att vissa företag inte ansåg sig kunna avsätta 

den tid som krävdes då de var inne i en arbetsintensiv fas. En annan anledning, som 

visade sig vanlig bland våra tilltänkta respondenter, var att de ansåg att våra frågor 

berörde affärshemligheter och de ville därför inte ställa upp på intervju.  

2.6.2 Genomförande 

 

Vi började med att kontakta respektive företag via mail för att finna en eller flera 

respondenter. I mejlet berättade vi vilka vi var, vårt syfte och att vi ville få en kontakt 

som var väl insatt inom det ämnesområde som frågorna berörde. Därefter fick vi oftast 

svar från en tänkt respondent inom företaget. Vi skickade därefter, via e-post, ett 

frågeformulär till respondenten. Frågeformuläret såg likadant ut för alla respondenter. 

Även i de fall där telefonintervju genomfördes fick respondenterna tillgång till frågorna i 

god tid före intervjun. Vi skickade även ut påminnelser via mail till de som lovat att 

svara, men dröjt med svaren.  

 

Intervjuerna har utförts via mail och telefon. Vi valde denna metod eftersom den passade 

oss bäst med tanke på den tid vi haft till förfogande och att de företag som kontaktats haft 

stor spridning geografiskt. Dessutom är det tidskrävande och svårt att få företagen att 

ställa upp på intervju som utförs på plats.  

 

Vi har utfört två telefonintervjuer. Respondenterna fick själva bestämma tid för när 

intervjun skulle äga rum. Intervjuerna tog i genomsnitt fyrtio minuter, under intervjuns 

gång gjordes anteckningar och direkt efter renskrevs de antecknade svaren.  

 

Då vi inte fick möjlighet att intervjua något dagligvaruföretag och ett av dem istället gav 

oss tipset att söka efter informationen utifrån deras hemsida och årsberättelse, har vi 

använt oss av detta dokument. 

 

Med tanke på att vi skickat ut frågeformuläret till respondenterna innan intervjun 

genomförts, via telefon, kan detta påverka hur de svarat. Även om frågorna som ställts 

inte varit personliga har de ändå haft tid på sig att förbereda svar, vilket kan vara både 

positivt och negativt. Vi tror det ska ses positivt i detta fall, då de kunnat förbereda sig 

och på så vis kunnat ge oss genomtänkta svar på frågorna. En fördel med 

telefonintervjuerna var att följdfrågor kunde ställas för att få ytterligare förståelse och 

eventuella tolkningsproblem kring frågorna kunde redas ut. Detta kunde även, om inte 
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direkt, göras med våra mailrespondenter då dessa hade möjlighet att återkoppla till oss 

och vice versa.  

 

Vi har valt att anonymisera respondenterna i vår empiri. Det gör vi eftersom några 

respondenter önskat att inte bli omnämnda vid namn. Därmed har vi valt att inte nämna 

någon vid namn vilket vi anser ser enhetligare ut i emipirikapitlet och det påverkar inte 

resultatet på annat sätt.  

  

 Ett alternativ till den valda metoden hade varit att på plats hos företagen träffa 

respondenterna och utföra en intervju. På detta sätt ”tvingas” respondenten att svara och 

det går att föra en djupare diskussion kring ämnesområdet samt ställa direkta följdfrågor. 

Problemet är fortfarande att få företagen att ställa upp på intervju.  

2.7 Källurval med kritik 

När sekundärdata används i en empirisk undersökning är det viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till denna. Detta eftersom materialet är insamlat av någon annan och 

källan då kan vara partisk samt vinkla eller utge ofullständig information. (Lundahl & 

Skärvad 1999, s. 134)  

Vi har använt oss av sekundärdata i denna studie och måste därmed ha ett kritiskt 

förhållningssätt till data, som kan vara ofullständig eller vinklad. Sekundärdata som har 

använts är en årsberättelse utgiven av ICA-koncernen. Eftersom den är utgiven av ett 

företag kan informationen vara vinklad för att ge läsaren ett bra intryck.  

2.8  Undersökningens tillförlitlighet 

 

Begreppen validitet och reliabilitet används vid diskussion kring kvaliteten i en studie. 

De tillämpas såväl i kvantitativ som i kvalitativ forskning, men med olika innebörd.  

Kvalitetsbedömning i en kvalitativ studie innefattar hela forskningsprocessen. (Patel & 

Davidson 2003, s. 102) 

 

Validiteten innebär att det som undersöks är det som var avsett att undersöka. I en 

kvalitativ studie omfattar begreppet validitet hela forskningsprocessen. Ambitionen är att 

forskaren kan upptäcka företeelser, beskriva kultur eller uppfattningar samt kunna förstå 

och tolka betydelsen av livsvärlden. I en kvantitativ studie däremot innebär validitet att 

det är rätt företeelse som studeras. Detta stärks genom att titta på teoribyggnaden, 

använda bra instrument och vara noggrann vid mätning. (Patel & Davidson 2003, ss. 102-

103) 

 

Begreppet reliabilitet innebär att vi undersöker det vi vill undersöka på ett tillförlitligt 

sätt. Inom kvantitativ forskning står begreppet reliabilitet för att forskaren ska kunna 

upprepa exempelvis en intervju med samma frågor och svaren ska bli desamma. I en 

kvalitativ studie däremot har begreppet en annan innebörd. Här är det inte nödvändigt att 

svaren vid en upprepad intervju ska bli desamma, vid bedömning av reliabiliteten bör 

istället hänsyn tas till den unika situationen som råder vid tillfället för undersökningen. I 
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kvalitativa studier närmar sig begreppet reliabilitet begreppet validitet. (Patel & Davidson 

2003, ss. 102-103) 

 

I denna studie har vi strävat efter att uppnå en god validitet och reliabilitet. Valet av 

intervjupersoner som har god kännedom och kunskap inom vårt problemområde har 

bidragit till detta. Då telefonintervju har genomförts har respondenterna, efter intervjun, 

fått ta del av den färdigställda intervjutexten. Detta för att försäkra oss om att vi uppfattat 

varandra rätt och undvika eventuella feltolkningar. Då respondenterna besvarat 

intervjufrågorna via mejl finns dock en större risk att vi gjort feltolkningar av svaren. 

2.9  Analysmetod 

 

Efter att empirin sammanställts fanns en grund till analyskapitlet. Empirin, som består av 

ett antal intervjuer och utdrag ur ett dokument, har analyserats genom analys av 

meningsinnehållet. Respondenternas svar har dels analyserat utifrån ett helhetsperspektiv 

för att finna övergripande och centrala bitar i texterna. Men vi har även analyserat 

djupare och jämfört hur de olika respondenterna svarat på de olika frågorna. Detta för att 

finna mönster, se likheter och skillnader. Förutom att titta på frågorna var för sig, har vi 

även analyserat texterna utifrån de ställda forskningsfrågorna och de huvudteman som 

finns i vår studie. Analyskapitlets indelning och rubriksättning är framställd utifrån det 

material som analyserats och ger, vad vi anser, en logisk analysföljd av vårt material.  

2.10  Utvärderingsmetod 

 

I denna studie används utvärderingsmetoder för att skapa en trovärdig uppsats med hög 

kvalitet. De metoder som har använts för att åstadkomma detta är att vi varit kritiska mot 

vårt urval av respondenter samt granskat undersökningens tillförlitlighet med avseende på 

validitet och reliabilitet.  
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel ges en utförlig beskrivning av den teoretiska bakgrunden till uppsatsens 

problemområde. Syftet är att belysa de relevanta teorier som bidrar till att tolka samband 

mellan kundinformation och intern styrning inom företag. I följande avsnitt belyses 

inledningsvis teori och utgångspunkter kring området för att längre fram fokuseras till 

uppsatsens syfte.  

3.1 Kommunikation av kundinformation genom Balanced 
Scorecard 

 

I början av 1990-talet utvecklades ”The Balanced Scorecard” av Robert S. Kaplan och 

David P. Norton. Balanced Scorecard, eller som det heter på svenska balanserat styrkort, 

är ett koncept som syftar till att skapa en intern styrning inom organisationen. Konceptet 

är uppbyggt för att beskriva verksamheten inom en organisation med hjälp av mål och 

mått inom fyra olika perspektiv; finansiella -, kund-, process- och lärandeperspektivet. 

Balanced Scorecard handlar om att finna balans mellan företagets olika målsättningar, 

mått och prestationsperspektiv. (Kaplan & Norton 1999, ss.7-9) Företagets vision, 

affärsidé och strategi bryts ner och omvandlas till styrtal och målsättningar inom några 

olika perspektiv (se figur 1). De styrtal som tas fram hjälper företagets medarbetare att se 

de faktorer som påverkar resultatet, både nu och i framtiden. Konceptet ska på så sätt 

användas för att föra ut företagets strategi i organisationen och användas för 

kommunikation, information och lärande. (Kaplan & Norton 1999, ss.31-32) 

 

Då organisationer idag tävlar i omväxlande och ständigt förändrade miljöer är det centralt 

att de har full förståelse för sina uppsatta mål, samt förstår metoderna som används för att 

nå upp till dem. Balanced Scorecard översätter övergripande mål och visioner till en mer 

konkret uppsättning styrtal och blir därmed även ett viktigt verktyg för företagsledare vid 

styrning av organisationen. För att arbeta mot och nå upp till organisationens uppsatta 

mål behöver företagsledare kunna mäta olika aspekter, både inom organisationen och i 

dess omvärld. (Kaplan & Norton 1999,ss.11-12) Kaplan och Norton (1996, ss.53-55) drar 

en parallell till piloter i flygplan för att belysa betydelsen av att använda Balanced 

Scorecard vid styrning av företag. Piloter som flyger moderna flygplan styr sina plan med 

hjälp av information, som de bearbetar, från en mängd olika instrument. Att en pilot 

under flygning endast skulle koncentrera sig på ett enda instrument, exempelvis 

hastighetsmätaren, är orealistiskt.  

 

De fyra perspektiven som funnits med sedan konceptets uppkomst är tillräckliga inom 

många branscher och i många företag. Men dessa ska ses som en mall (Kaplan & Norton 

1999,ss.31-32) och många företag väljer att lägga till fler perspektiv såsom ett 

humanperspektiv (Olve, Roy & Wetter 1999, ss.70 & 126).  
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3.2 Balanced Scorecards fyra perspektiv 

 

”Det man inte kan mäta kan man inte styra” (Kaplan & Norton 1999,s. 29). Nedan 

beskrivs de fyra ursprungliga och mest använda perspektiven i ett Balanced Scorecard. 

Perspektiven innehåller såväl finansiella som icke-finansiella styrtal. Att enbart använda 

finansiella styrtal är inte tillräckligt för att vägleda och utvärdera företagets prestationer. 

Dessa tal är utfallsmått och ger viss förståelse för vad som hänt, men fungerar dåligt som 

framtida vägledare. (Kaplan & Norton 1999,ss. 31-36) Kaplan och Norton (1999, s.38) 

menar att ett bra Balanced Scorecard bör inrymma både utfallsmått och drivande mått 

som är sammanlänkade med affärsenhetens strategi. Drivande mått är styrtal som är 

bakomliggande faktorer som påverkar utfallet och är specifika för organisationen (Kaplan 

& Norton 1999,s.141).  

3.2.1 Finansiella perspektivet  

 

Det finansiella perspektivet innefattar finansiella styrtal vilka uttrycker de långsiktiga 

målen inom organisationen. Styrtal visar om företagets strategi och arbetet med dess 

förverkligande bidrar till förbättrat resultat. Dessa är värdefulla att använda vid 

uppföljning av redan genomförda handlingar. Vanligen innehåller ett traditionellt 

Balanced Scorecard finansiella styrtal som mäter avkastning på tillgångar, 

intäktsökningar och lönsamhet. Exempel på styrtal som mäter lönsamhet är avkastning på 

kapital, finansiellt mervärde och rörelseresultat. (Kaplan & Norton 1999,ss. 33 & 63) De 

Figur 1. Balanced Scorecard och de fyra perspektiven, efter Kaplan och Norton (1996, s.   Figur 1. Balanced Scorecard och de fyra perspektiven, efter Kaplan och Norton (1996, s. 
76). 
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finansiella styrtalen kopplas till de andra perspektiven i Scorecardet genom att de 

fungerar som riktmärke för målsättningar och styrtal i dessa. De finansiella styrtal som 

organisationen väljer måste tillhöra en orsakskedja som leder till ett bättre ekonomiskt 

resultat. (Kaplan & Norton 1999,s. 51)  

3.2.2 Processperspektivet 

 

I det här perspektivet ska företagsledningen identifiera processer inom organisationen 

som är av stor betydelse för att nå finansiella mål och kundmål, och som måste 

kontrolleras för att de ska kunna förverkliga sin strategi. Processperspektivet klargör två 

skillnader mellan traditionella mätmodeller och Balanced Scorecard. Då traditionella 

modeller ser till befintliga processer hittas oftast helt nya processer då Balanced 

Scorecard tillämpas. Den andra skillnaden är att Scorecardet även tillämpar en 

innovationsprocess, med värdeskapande i ett längre perspektiv där planer på produkter 

och tjänster för framtida behov finns i åtanke. I traditionella modeller ses ofta till de 

nuvarande processer som i ett kortare perspektiv tillhandahåller befintliga produkter och 

tjänster till redan förekommande kunder. I processperspektivet finns mål och styrtal både 

för den kortare operativa cykeln och för den långsiktiga innovationscykeln. (Kaplan & 

Norton 1999, ss. 33-34) 

 

Kaplan och Norton (1999, ss. 94-103) menar att företag är olika och har sin unika 

samling av processer. Men de har funnit en generell värdekedjemodell som kan tillämpas 

av företag, vilken innehåller tre processer; innovations-, supply - och 

eftermarknadsprocessen. Innovationsprocessen handlar om att analysera och identifiera 

kunders behov och utveckla lösningar. Exempel på styrtal är här antalet nyutvecklade 

varor/tjänster. Inom supplyprocessen genereras och levereras varor och tjänster. Styrtal är 

här exempelvis spill, ledtider och ineffektiv kommunikation (Kaplan & Norton 1999, 

s.115). Eftermarknadsprocessen handlar om den service som ges till kunderna efter att de 

köpt en produkt eller tjänst. Exempel på styrtal är tid från felanmälan till lösning och 

kostnad för de resurser som utnyttjats. (Kaplan & Norton 1999, ss. 94-103) 

 

Detta, tillsammans med kundperspektivet, är de perspektiv som identifierar de faktorer 

som är av störst betydelse för organisationens framtida lönsamhet. (Kaplan & Norton 

1999,s. 35)  

3.2.3 Lärandeperspektivet 

 

Detta perspektiv är inriktat på att finna den infrastruktur som företaget behöver för att 

kunna skapa förbättring och långsiktig tillväxt. Lärande och tillväxt inom organisationer 

kommer huvudsakligen från människor, system och rutiner, och stimuleras genom 

insatser riktade mot dessa. (Kaplan & Norton 1999, ss. 35 & 136)  

 

Kaplan och Norton (1999, ss. 35 & 119) har urskiljt tre huvudkategorier för 

lärandeperspektivet inom vilka det är bra att ta fram mål och styrtal. Dessa är; 

medarbetarnas kompetens, informationssystemens prestanda samt motivation och 

samsyn. Inom kategorin för medarbetarnas kompetens återfinns vanligen 
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personalrelaterade styrtal såsom tillfredsställelse, lojalitet och personalens produktivitet. 

Kvaliteten på informationssystemen kan bedömas genom att kontrollera personalens 

tillgång till aktuell kundinformation och information om interna processer. Med hjälp av 

rutiner går det att mäta hur förenliga medarbetarnas visioner och ambitioner är i 

förhållande till organisationens framgångsfaktorer. Dessutom kan dessa bidra vid analys 

av förbättringar hos interna och kundbaserade processer.  

 

Förmågan till framgång och att nå högt uppsatta mål i de andra tre perspektiven beror till 

stor del på organisationens förmåga till tillväxt och lärande. (Kaplan & Norton 1999,s. 

137)  

3.2.4 Kundperspektivet 

 

Förr i tiden hade företag stort fokus på de kompetenser som fanns inom företaget för att 

förbättra produkternas prestanda och teknologiska innovationer. De företag som i detta 

läge inte hade kunskap om kunden och dess behov, kunde efter en tid se sig omkörda av 

konkurrenter som förstod sig på kundernas önskemål och därmed anpassat sina produkter 

och tjänster. Detta ledde till företagens uppvaknande för att se alltmer utanför 

verksamhetens väggar och arbeta med att tillgodose kundernas önskemål. För att uppnå 

ett gott ekonomiskt resultat på lång sikt måste det erbjudas produkter och tjänster som 

kunderna värdesätter. (Kaplan & Norton 1999,s. 65) I kundperspektivets ursprungliga roll 

tittar organisationen på hur kunderna ser på dem, exempelvis hur kunden ser på 

produkten och sortimentet. Senare har en ny vinkel blivit vanligare. En del organisationer 

använder istället eller även ett kundfokus, vilket handlar om hur organisationen ser på 

kunderna. (Olve, Roy & Wetter 1999,s. 123) 

 

Detta perspektiv kan sägas vara själva hjärtat i det balanserade styrkortet (Olve, Roy & 

Wetter 1999, s. 73). Företagsledningen arbetar med att identifiera kunder och 

marknadssegment att inrikta sin affärsenhet mot. De segment som väljs är de som ska 

förverkliga den finansiella målsättningen som finns i företaget. Dessutom bestäms de 

styrtal som ska användas för att mäta resultaten i de valda marknadssegmenten. (Kaplan 

& Norton 1999,ss.33 & 65) I kundperspektivet beskrivs vilka kundvärden som ska 

tillfredsställas och hur detta ska göras, samt varför kunderna ska vilja betala för dessa 

(Olve, Roy & Wetter 1999, s. 73). Enligt Kaplan och Norton (1999, ss.33 & 83) 

innehåller perspektivet ofta många utfallsmått på framgång för en välformulerad strategi. 

Några av dessa mått är; återköpsbenägenhet, kundtillfredsställelse, kundvärvning, 

kundlönsamhet samt marknadsandelar inom valt segment. Problemet med dessa mått är 

att de visar ett historiskt utfall, inget om hur företaget ligger till just nu och bör agera för 

att nå önskat resultat. Förutom utfallsmått bör perspektivet innehålla styrtal, exempelvis 

ledtider och leveranser. Dessa styrtal ska vara konkreta och finnas för de produkter och 

tjänster som företaget avser att erbjuda sina kunder inom de valda marknadssegmenten. 

Det är sådana segmentspecifika faktorerna som påverkar kundlojaliteten och möjligheten 

att behålla eller öka försäljningen inom segmenten. Kaplan och Norton (1996, s. 75) har 

definierat tre kategorier för mätning av värdeerbjudande, egenskaper som företaget 

tillhandahåller genom sina produkter och tjänster, som är vanligt förekommande i olika 

branscher. Dessa kategorier är;  
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 Egenskaper för produkten/tjänsten  

 Kundrelationen  

 Image och rykte 

 

I den förstnämnda egenskapskategorin återfinns mål och styrtal för kvalitet, pris och 

funktionalitet. Exempel på mått är antal kundreklamationer, väntetider och tiden för att 

åtgärda ett fel. Kundrelationsmåtten handlar om produktens/tjänstens leverans från 

företag till kund. Kategorin innehåller mått för själva köpupplevelsen och kvaliteten på 

de personliga relationerna, exempelvis personalens kunnighet, service och tillgänglighet. 

Exempel på mått är kundnöjdhet och leveranstider. Kategorin ”Image och rykte” handlar 

om immateriella faktorer som bidrar till att få kunder till företaget. (Kaplan & Norton 

1999,s. 73-84 & 86) 

 

Arbetet inom kundperspektivet handlar till stor del om kundernas lojalitet, hur det går att 

försäkra sig om och öka denna. En nödvändighet för detta arbete är att i detalj få insikt 

och förståelse för kundernas köpprocess, alltså hur tjänsten eller produkten påverkar 

kunden. Gentemot detta perspektiv ska det interna utvecklingsarbetet och processerna 

riktas. Detta eftersom det är viktigt att kunna ta fram produkter och tjänster som 

tillfredsställer kundernas behov på ett kostnadseffektivt sätt, såväl på kort som på lång 

sikt. Fungerar inte detta produkt- och tjänstetillflöde genereras inga intäkter till 

verksamheten. (Olve, Roy & Wetter 1999, s. 73) 

Kundperspektivets utfallsmått 

 

Inom kundperspektivet finns fem huvudsakliga utfallsmått vilka är generella och kan 

tillämpas för olika sorters organisationer (se figur 2). Dessa mått bör dock anpassas 

gentemot de kundgrupper som anses generera störst lönsamhet och tillväxt, för att få ut 

störst effekt. (Kaplan & Norton 1999,s.69) 
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Marknadsandel 

 

Detta utfallsmått innebär att kundgruppen eller marknadssegmentet identifieras och 

utifrån detta kan företaget beräkna sin andel. Dessa mått mäts ofta i antal kunder, såld 

volym eller intäkter. (Kaplan & Norton 1999,s. 69) 

Kundvärvning 

 

Framförallt tillväxtorienterade företag brukar ha en målsättning om ökad kundbas i ett 

valt segment. Kundvärvning innebär mätning av den takt med vilken företaget lockar till 

sig nya kunder. Företaget kan i detta mått se till antal nya kunder alternativt total 

försäljning till nya kunder inom det valda segmentet. (Kaplan & Norton 1999,s. 71) 

Återköpsbenägenhet 

 

Måttet anger den takt som affärsenheten håller kvar och underhåller sina kundrelationer. 

Detta mått är viktigt då ett bra utgångsläge är att behålla sina nuvarande kunder för att 

kunna behålla och öka marknadsandelar. (Kaplan & Norton 1999,s. 70) 

Kundtillfredsställelse 

 

Genom att använda detta mått, som mäter kundernas tillfredsställelse enligt vissa 

prestationskriterier, får företaget information om hur bra det är på att just tillfredsställa 

sina kunder. Detta mått har en stark koppling till de ovanstående måtten, kundvärvning 

och återköpsbenägenhet. Det finns olika tekniker för få feedback från kunderna, de 

Kundvärvning

Marknadsandel

ÅterköpsbenägenhetKundlönsamhet

Kundtillfredsställelse

Figur 2. Orsakskedja av de huvudsakliga utfallsmåtten inom kundperspektivet. Modell efter Kaplan och   Figur 2. Orsakskedja av de huvudsakliga utfallsmåtten inom kundperspektivet. Modell efter Kaplan och 
Norton (1999, s 69). 
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vanligaste är brevenkäter, personliga intervjuer och telefonintervjuer. (Kaplan & Norton 

1999, s. 71) 

 

Enligt Kaplan och Norton (1999, s. 85) finns ett antal faktorer som styr 

kundtillfredsställelsen, några av de viktigaste är tid, kvalitet och pris. Tid är ett viktigt 

konkurrensmedel och är ofta en förutsättning för att kunna få och behålla kunder. Det 

handlar om att på ett snabbt och pålitligt sätt kunna tillfredsställa kundens önskemål och 

behov. Kvalitet är en annan viktig faktor som blivit allt viktigare med åren, vilket gjort att 

det blivit svårare för företag att utmärka sig genom att erbjuda hög kvalitet på varor och 

tjänster. Inom vissa branscher och marknadssegment är dock denna strategi fortfarande 

möjlig och företaget bör då tillämpa ett mått för kundernas kvalitetsupplevelse i det 

balanserade styrkortets kundperspektiv. Exempel på kvalitetsmått är felfrekvens, 

garantikrav, kundreklamationer, punktlighet och serviceanmälningar. Även pris är en 

viktig faktor, kunderna bryr sig alltid om priset på en vara eller tjänst, oavsett om 

företaget är inriktat på en lågkostnads – eller differentieringsstrategi.  

Kundlönsamhet 

 

Kaplan och Norton (1999, s. 72) anser att det här måttet är centralt i kundperspektivet. 

Även om företaget lyckas bra med de fyra mått som beskrivits ovan betyder inte det att 

företagets kunder är lönsamma. Kundlönsamhet mäts genom att företaget ser till 

nettovinsten inom ett segment eller från en viss kund. Avdrag görs för de kostnader som 

finns för att serva den specifika kunden. Det är omöjligt för företaget att tillgodose alla 

kunders behov på ett sätt som är lönsamt. Detta finansiella mått hindrar kundorienterade 

företag från att lägga för mycket fokus på kunden.  

 

Med hjälp av måttet kundlönsamhet kan företaget identifiera lönsamma och olönsamma 

kunder i olika målgrupper, och utifrån det ta ställning till hur de ska arbeta med de olika 

kundgrupperna (Kaplan & Norton 1999, s. 72). 

3.3 Styrtal kopplat till strategi och målsättningar 

 

Enligt Kaplan och Norton (1999, s. 139) ska Balanced Scorecard motivera 

organisationens chefer och medarbetare att framgångsrikt implementera organisationens 

strategi. Företag som lyckas överföra sin strategi till ett mätsystem, kan på så vis 

förmedla sina mål och har därmed goda förutsättningar att kunna förverkliga sin strategi. 

Alltså, genom en integrerad uppsättning av finansiella och icke- finansiella styrtal 

uttrycker och förmedlar Balanced Scorecard strategin.  

 

Kaplan och Norton (1999, s. 140) redogör för tre principer som hjälper till att omvandla 

strategi till styrtal; 

 

 Orsak - verkan samband 

 Utfallsmått och drivande mått 

 Koppling till de finansiella måtten 
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De menar att en strategi är en uppsättning av hypoteser om samband mellan orsak och 

verkan. Ett Balanced Scorecard, som är korrekt upprättat, ska beskriva organisationens 

strategi genom en kedja av orsak-verkan samband. ”Varje styrtal ska vara en länk i en 

orsakskedja som förmedlar innebörden av företagets affärsidé till medarbetarna”. (Kaplan 

& Norton 1999, ss. 140-141) 

 

Ett Balanced Scorecard bör innehålla en blandning av drivande mått och utfallsmått som 

är anpassade till organisationens strategi. De drivande måtten är vanligen unika för 

organisationen och är bakomliggande faktorer som styr utfallet. De bidrar med 

information om hur utfallen ska uppnås och indikerar i ett tidigt skede om hur väl 

strategin genomförs enligt plan. Utfallsmåtten beskriver istället de yttersta målen med 

strategin och visar om de insatser som organisationen gjort, på kort sikt, givit det resultat 

som önskats. Dessa prestationsmått är mer generella, oberoende av bransch och företag 

samt gemensamma för många olika strategier. Exempel på utfallsmått är lönsamhet och 

kundtillfredsställelse. (Kaplan & Norton 1999, ss. 141 & 155) Det är viktigt att det finns 

en balans och tydliga kopplingar mellan de mått som valts i de olika perspektiven, så att 

inte förbättringar och mål i det kortare perspektivet står i strid med långsiktiga mål. En 

sådan konflikt kan innebära en suboptimering mellan måtten, vars mål är att stödja och 

vara förenlig med den övergripande strategin och visionen. (Olve, Roy & Wetter 1999, s. 

82).  

 

Den tredje principen betonar vikten av att se kopplingen till organisationens finansiella 

mål och mått. Det handlar om att tydliggöra sambandet mellan alla de mått som ingår i ett 

Scorecard och de finansiella målsättningarna i organisationen. I arbetet med ett Balanced 

Scorecard måste organisationens ekonomiska resultat fortsatt betonas, såsom avkastning 

på arbetande kapital eller finansiellt mervärde. Detta eftersom alla strategier måste leda 

till finansiellt resultat i ett längre perspektiv. (Kaplan & Norton 1999, ss. 141-142) 

 

Måtten i ett Balanced Scorecard väljs ut för att cheferna och medarbetarna ska 

uppmärksamma de faktorer som antas bidra till väsentligt ökad konkurrenskraft för 

organisationen. Men ett Balanced Scorecard kan inte fullt ut ersätta organisationens 

dagliga mätsystem. (Kaplan & Norton 1999, ss.141 & 155)  

3.4 Kommunikation av kundinformation genom CRM 

3.4.1 Framväxt 

 

Customer Relationship Management (CRM) handlar om styrning av kundrelationer. 

Syftet är att utforma strategier som förädlar relationer och på det viset öka relationernas 

värde. (Storbacka & Lehtinen 2000, s. 10)  

 

CRM är inget nytt utan har funnits länge, det utövades redan före den industriella 

revolutionen. I städer och byar arbetade då hantverkare, yrkesarbetare och lärlingar. 

Människor som arbetade inom hantverkarväsendet fick yrkeskunnandet genom 

upplärning och förde detta vidare för att upprätthålla traditionen. Det var också vanligt att 

hantverkarna hade kontroll över hela produktionsprocessen, från råmaterial till färdig 
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produkt. Förutom detta hade de även en nära kontakt med kunden, de visste kundens 

behov och hur de använde produkterna. Kundinformationen fanns i hantverkarens eget 

minne. (Storbacka & Lehtinen 2000, s. 10)  

 

I och med intåget av mass- och serieproduktion förändrades produktionsaktiviteterna 

vilket bidrog till en förändring, i den tidigare så nära relationen, mellan kund och 

producent. Nu föddes marknadsföringen, där det handlade om att hitta kunder utöver den 

naturliga efterfrågan och inom större områden. Information om kunderna kom numera 

genom mellanhänder och marknads- och säljavdelningar hanterade kundrelationerna. 

(Storbacka & Lehtinen 2000, ss. 11-12) 

3.4.2 Vad är CRM?  

 

Det finns ett antal olika definitioner på vad CRM är,  Swift (2001, s. 12) förklarar det så 

här;  

 

Customer Relationship Management is an enterprise approach to understanding 

and influencing customer behavior through meaningful communications in order 

to improve customer acquisition, customer retention, customer loyalty, and 

customer profitability. (Swift 2001, s.12) 

 

Detta betyder enligt Swift (2001, s.13) att det är en iterativ process som syftar till att 

skapa en positiv relation till kunden. För att uppnå en positiv relation betyder det i sin tur 

att företaget måste utnyttja den senaste tekniken och implementera den överallt i 

företagets processer där det går att mäta förändringar som påverkar företaget. Relationen 

är det företaget måste värdera och det är relationen som följer runtom i företagets 

processer, det gäller att se hur kunden påverkas av företagets beteende. Företagets 

agerande är det som också kommer visa hur kundens beteende speglas i företagets 

processer. Precis som en människa är människans alla beteendet oavsett vilket, något som 

påverkar en relation till den näste.  

 

Enligt Swift (2001, s. 27) är det svårt att lyckas med CRM om verksamheter inte tar 

tillvara på vad kunden vill säga. Kunden och miljön är inte alltid densamma och tiden då 

verksamheten mäter relationen är också olik. Ny teknik möjliggör nya öppningar för 

företagen; 

 

Consumers are able to put their relationship with suppliers on a more 

open, democratic, and dynamic footing through the Internet and two-way 

cable television. (Swift 2001, s. 27) 

 

Inom CRM är kundrelationen och skapandet av kundvärde centrala delar. Det centrala 

målet med CRM är att skapa effektiva och varaktiga relationer med kunden, inte att se till 

det korta perspektivet och enskilda transaktioner. För att kunna skapa och utveckla 

relationen till kunden krävs en djup förståelse av vad kunden uppfattar som värde för sig 

själv, den värdeskapande processen. CRM kan sägas vara uppbyggt av tre hörnstenar av 

olika perspektiv på kundrelationen. Det första perspektivet är kundperspektivet, som 
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berörts ovan. Produktperspektivet innebär att produkten betraktas som en process. 

Produkten ses som en enhet kopplad till ett utbyte mellan kund och leverantör. Genom 

utbytet kan leverantörens kompetens omvandlas till att skapa kundvärde, vilket i sin tur 

ger möjligheter för skapandet av relationer. Den tredje hörnstenen handlar om produktion 

och är kopplat till leverantörens ansvar. Företaget måste ta ansvar för att utveckla sina 

kundrelationer och ge utökade möjligheter för kundens värdeskapande, det räcker inte att 

endast tillfredsställa kundens behov. (Storbacka & Lehtinen 2000, ss. 13-14) 

 

CRM innebär att tänka holistiskt, att se till helheten vid management av kundrelationerna. 

Det syftar till att skapa en gemensam process mellan företag och kund, där båda parter 

ska vara vinnare när relationen är utvecklad. (Storbacka & Lehtinen 2000, ss. 17 & 61) 

 

3.5 Relationen mellan Balanced Scorecard och CRM  

 

Theander (2002) förklarar att företag idag arbetar successivt för att hitta det optimala 

sättet att få utväxling av den information de samlar in. Theander poängterar problemen 

med den stora mängden av information och att olika avdelningar har olika 

informationsbehov. Därför går det inte alltid att säga att det finns ett optimalt sätt att 

styra. Citerat från Theanders text att ”informationen bara är värdefull om den kan 

översättas till kännedom om kunden och i längden ge lönsamhet på något sätt”, speglar 

rubriken i artikeln att ”Vinnarna vet hur de kan kapitalisera på kunddata - inte bara hur de 

kan samla in den”. Det är dock vanligt att detta synsätt saknas i företags CRM - strategi. 

Det som ofta saknas är ett ramverk som kopplar samman företagsmålen med tekniken (se 

figur 4). En heltäckande modell över hur CRM och dess ingående delar kan se ut, ses i 

figur 3. 

 

 
Figur 3. Modell för CRM (Theander 2002) 
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Om verksamheten vill kunna styra måste de förstå sin strategi, för att kunna förstå sin 

strategi behöver de verktyg för att kunna bemästra styrningen, det är det som är tanken 

med måltalen. CRM i sig är ett ramverk där de nyckeltal företaget väljer för sin strategi är 

behandlande utifrån dess strategi. Det gäller att kunna beräkna dessa nyckeltal och kan 

verksamheten mäta dessa kan de möjligtvis förstå vilken relation som påverkar vilket 

måltal. CRM- ramverket (se figur 4) baseras på nyckeltal såsom intäkt, antal kunder, 

antal medlemmar, lönsamhet och specifik produktgrupp. Nyckeltalen kommer i ett senare 

skede att brytas ner på period och/eller marknad och/eller segment. För att se om 

resultatet är positivt eller negativt, kommer nyckeltalen användas som måltal för att 

bedöma insatsen. (Theander 2002)  

 

 

 
Figur 4. CRM Ramverk (Theander 2002) 

 

    

Vid användning av CRM kan företag, vid väl utförd avläsning av kundinformation, se 

alla sorters förändringar i marknaden, konsumenternas behov/önskningar och hur 

konkurrenternas behov ser ut genom att analysera marknaden. Men det är också viktigt 

att företag frekvent gör mätningar och utvärderar mätetalen och inte förhåller mätningen 

för mycket ur ett IT-perspektiv. Det finns större chans till vinst och bättre lönsamhet vid 

en mer oberoende koppling till en metod och mer fria tankar. I och med CRM- 

användningen kommer företag också kunna se en möjlighet till kostnadsreducering och 

de kostnader som går att sortera bort. Men också möjligheten att kunna omforma vissa 

kostnader till att bli vinnande igen. (Theander 2002) 

 

För att kunna mäta affärsmöjligheterna behöver de karaktäriseras av hur de mäts, hur de 

går att agera utifrån och vilken potential de har att öka sin lönsamhet. Detta för att kunna 

vidta åtgärder där vissa affärsmöjligheter går att förbättra. (Theander 2002) 

3.6 Sammanfattning av teorierna 

 

De teorier kring Balanced Scorecard och CRM som nämnts ovan, visar att olika teorier 

som har olika roll i sambandet mellan företag och kund. Storbacka och Lehtinen (2000) 

menar att CRM handlar om kommunikation med kunden och utveckling av 

kundrelationer. Syftet med CRM är att utveckla en win-win-situation där både företaget 
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och kunden är vinnare då relationen utvecklats. Det är svårt att lyckas med CRM om 

företag inte tar tillvara på kundinformationen (Swift, 2001 s.27). Balanced Scorecard i sin 

tur handlar om att ta uppnå verksamhetens mål genom att titta på företagets strategi och 

vision. De går att relateras till varandra bland annat genom att utgå från Balanced 

Scorecard och dess kundperspektiv kan företag strategiskt samla den information som 

finns tillgänglig och registrera kunden. Utifrån kundperspektivet kommuniceras sedan 

mål och mått mot företagets övergripande vision och strategi. Skillnaden däremot är den 

att CRM är ett sätt att samla informationen och ta till vara på den. Inte att koppla den till 

verksamheten utan endast att analysera och lyfta fram informationen för vidare 

behandling. Balanced Scorecard tar vid här där styrkortet kan analysera och iterativt följa 

upp de mål som är satt och samtidigt behandla ny uppkomna möjligheter som 

verksamheten måste ta hänsyn till. Det är otroligt viktigt för en verksamhet att kunna 

kommunicera både intern och externt. Internt för att kunna var dag följa upp sitt styrkort 

och externt för att kunna kommuncera med kunden. Den som har en god relation med 

kunden är den som också förstår marknaden. 
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4 Empiri 
 

I denna del presenteras det insamlade materialet från den empiriska undersökningen. 

Detta material ska ge oss möjlighet att besvara vår problemformulering och våra 

forskningsfrågor. Materialet bygger på ett befintligt dokument och tre intervjuer som 

presenteras var för sig.  

4.1 Insamlad data från ICA:s Årsberättelse 2010 

 

ICA anser att deras strategier lyckas enbart genom att lyssna till kunderna.  

 

Genom att hela tiden vara bäst på att lyssna på kunderna och leverera mot behov 

och önskemål fördjupar ICA kundernas förtroende. ICA ska också lyssna på 

omvärlden och agera utifrån vad som händer inom de områden som påverkar våra 

kunder för att bättre kunna ta till vara deras intressen. ICA satsar på att hålla nere 

priserna samtidigt som sortimentet utvecklas för att möta kundernas behov och 

önskemål. Med bra priser och brett sortiment, från bas till produkter med olika 

mervärden, ska ICA leva upp till kundernas olika krav. ICA vill vara ansvarsfullt 

och framåtsträvande i kvalitetsarbetet. Därför är det viktigt att ständigt söka ny 

kunskap och teknik för att steg för steg höja kundernas säkerhet och 

kvalitetsupplevelse. Ingen kund är den andra lik. Erbjudandet ska anpassas till den 

enskilde marknaden och i möjligaste mån den enskilde kunden. Genom bra 

totalerbjudanden bygger ICA relationer och får lojala kunder. (ICA 2010, s.7) 

 

Koncernen ska, för att ekonomiskt uppnå de mål som sätts;  

 

Ständiga effektiviseringar gör ICA starkt i både goda och dåliga tider. ICA ska 

tillvarata skalfördelar och synergier på nationell och internationell nivå, exempelvis 

inom egna märkesvaror och inköp. Besparingar ska i stor utsträckning komma 

kunderna till godo i form av lägre priser. (ICA 2010, s.7) 

 

Detta vill säga att ICA:s styrkor ligger i starka finanser, dess unika idé, snabba 

anpassningsförmåga och dess märke.  

 

Sett till hur ICA:s marginaler såg ut i koncernen, såg deras viktigaste koncernmål ut så 

här: 

” 

- Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. 

- Nå en rörelsemarginal på 3,5-5 procent 

- Nå en avkastning på eget kapital på minst 14-16 procent över en konjunkturcykel 

- Ha en soliditet på 30-35 procent 

” 

Resultatet av detta har speglats bra, även vid påverkan av effekter som ligger kvar sedan 

finanskrisen. (ICA 2010, s.7) 
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4.2 Respondent 1 

 

Respondent 1 som är managementkonsult på Företag X ser företagets huvudsakliga 

sysselsättning så här; förstudier, upphandlingar, process – och verksamhetsutveckling. 

Deras kunder är främst företag inom media, energi och finans (bank, finans, försäkring). 

Enligt respondent 1 är deras vision/mål att hjälpa företag avseende affärskritiska 

webbplatser (intranet och extranet) som kundhanteringslösningar. De mäter 

verksamhetens visioner/mål genom; antal kunder, omsättning och lönsamhet, 

kundnöjdhet samt beläggningsgrad på dess konsulter. Vissa mäts veckovis och andra 

mäts månadsvis. De använder sig av Microsoft Dynamics CRM för att samla all 

information om kunden, genomföra utskick samt samla offerter och avtal. Informationen 

de tar tillvara på görs genom att den används både i det strategiska och operativa arbetet. 

De anser att informationen de samlar in inte är tillräcklig, dock syftar de på att det 

förändras iterativt för varje dag som går.  

 

Hur de använder och strukturera kundinformationen görs genom; att de fördelar och 

analyserar kundernas bransch, storlek, potential, relation och hur väl utvecklad kunden är. 

CRM utifrån respondent 1 är att det underlättar att all information finns på ett ställe. De 

använder samma parametrar för alla kunder och användare, de loggar samma typ av 

aktivitet och de kan följa en kunds relation med dess företag. Utifrån frågan om de anser 

sig behöva ändra något om de haft fria händer. Ser respondent 1 att de alltid har haft fria 

händer, dock kommer ett framtida projekt även integrera systemet med dess 

ekonomisystem. Vid frågan om de anser att CRM möjliggör stor kontra liten skillnad när 

de analyserar olika segment, svarade respondent 1 så här; både ja och nej, helt beroende 

på hur de använder systemet. Till skillnad från ett ERP- system (Enterprise Resource 

Planning, jämför affärssystem) är ett CRM- system inte lika beroende av statistiska 

strukturer, för exempelvis redovisning, vilket gör det flexiblare. Däremot kan 

verksamheter ifrågasätta om allt skall vara i CRM- systemet. Ofta försöker verksamheter 

lösa allt i ett operativt CRM- system och missar att vissa saker behöver ett annat CRM- 

system (Business Intelligence). Tänker då främst på statistiska kundsegment och 

lönsamhetsanalyser vilket inte fullt ut stöds i ett operativt CRM- system.  

 

För respondent 1 ser att dess verksamhet enligt ett CRM- system är svår att gradera hur 

det hjälper att förstå de kritiska framgångsfaktorerna. Detta eftersom att det är svårt vid 

deras expansion att ha en gemensam bild av hur de ser på dess kunder samt kunddata inte 

blir den enskilda säljaren/konsultens egendom utan är företagets tillgång. För att 

motverka detta ställdes en fråga till respondent 1, vilket/ vilka nyckeltal är viktigast för 

dem? Han svarade återköpsfrekvens, omsättning och lönsamhet. Till slut fastställde vi om 

de endast använder sig av icke eller finansiella nyckeltal. Vilket i sin tur respondent 1 

redogjorde att de använder både och. Dock ville respondent 1 fastställa att de möjligtvis 

borde använda sig enligt ett Scorecard för att kunna se kopplingen där emellan.  

4.3 Respondent 2 

 

Företag Y är ett företag i IT-branschen. Deras huvudsakliga sysselsättning är att utveckla 

och sälja programvara för CRM. Kunderna är alltifrån enmansföretag till koncerner, såväl 
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nationella som internationella. Företaget använder CRM främst för att styra sina säljare 

och få koll på sina kunder relationsmässigt. Vi har intervjuat två säljare på företaget. De 

inledde intervjun med att klargöra hur de ser på CRM och att det finns två olika 

huvudtyper av CRM. I den ena typen av CRM är relationen i fokus, det handlar om att 

relationssälja och säljprocessen definieras. Företaget använder denna typ av CRM i sin 

verksamhet. Men de använder inte enbart CRM - systemet i detta syfte, exempelvis läses 

även redovisningsinformation såsom bokföringsdata in. Denna typ av relationsinriktad 

CRM kan ses som en längre process än den andra typen av CRM som är mer inriktad på 

order. I ett sådant system är verksamheten inriktad på många, men få och liknande ordrar. 

Detta används exempelvis inom dagligvaruhandeln. Där är de mer inriktade på order- och 

affärssystembiten. Fokus har varit på att gå ut till kunden och lägga order vilket har 

utvecklats mer mot att kunden själv lägger order.  

 

Företag Y:s vision är att ”bli marknadsledande i Europa på CRM - system”. Inom 

organisationen finns omsättningsmål och olika delmål för säljare och produkt, per månad 

och år. Dessa mål mäts genom att se på olika aktivitetsnivåer och försäljningsmål. Inom 

företagets support görs uppföljningar av supportärenden, exempelvis ledtider och vilka 

typer av ärenden som inkommer. Företaget mäter sina mål dagligen och i realtid. Genom 

att en trafikljus-modell tillämpas för säljarna, kan de i realtid se hur de ligger till i 

förhållande till olika uppgifter och mål, till exempel antal kundbesök som ska utföras 

under en viss tidsperiod. Denna uppföljningsmetod nyttjas även av kunder till företaget.  

 

Den kundinformation som Företag Y använder sig av är både sådan som företaget själva 

samlar in och sådan som beställs från andra bolag. Kundinformation som beställs från 

andra bolag är exempelvis adressuppgifter och uppgifter om kreditvärdighet. Några 

exempel på information som företaget själva besitter är uppgifter från ekonomisystemet 

och information om olika ärenden. Men all information läggs in i CRM - systemet och 

det är en av fördelarna med systemet, att kunna ha samtlig information på ett och samma 

ställe. CRM - systemet gör att all information blir sökbar och därmed kan företaget 

använda informationen till att göra egna kategoriseringar. Systemet gör att företaget kan 

hålla koll på kunden och säljaren kan under samtal med kunden göra anteckningar direkt i 

systemet. Företaget anlitar även andra företag som är specialister på att analysera kunder 

för att få reda på vilka kunder/ branscher/ segment de är starka respektive svaga inom. 

Detta görs genom att specialisterna analyserar all kundinformation som finns i företagets 

CRM - system. Kundinformationen kan på detta sätt användas för att utläsa företagets 

målgrupp, vilka kunder/branscher som ska satsas på, till vilka som kampanjer ska riktas 

samt vilka kunder som är mindre intressanta.  

 

Respondenterna ansåg att den kundinformation som samlas in genom CRM är tillräcklig 

för att forma företagets mål eftersom de mäter på mål som finns i CRM – systemet, och 

systemet mäter på allt. Eftersom målen är försäljnings- och aktivitetsbaserade kan de 

mätas direkt i CRM - systemet.  

 

I detta företags värld har CRM egentligen inget med system att göra, CRM - system är ett 

stöd för att hantera kunder. CRM handlar om kundvård och relationsskapande. På frågan 

hur de, med fria händer, anser att företaget borde ta tillvara och mäta kundinformation 
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svara de att ”vi lever som vi lär”. De anser sig kommit långt med sitt nuvarande arbetssätt 

där allt om kunderna loggas vilket förenklar för dem. De arbetar med att fortsätta 

förenkla för sig själva och sina kunder. Beroende på vilken typ av CRM som ett företag 

använder, relations- eller orderläggningsinriktad, är användningen av CRM gentemot 

andra arbetssätt olika. Vid orderläggningsinriktad CRM är affärssystem viktigast, men 

respondenterna menar att ”man säljer inget utan att ha en relation”. Det är en viktig bit 

även här. Den som sitter och lägger ordrar har också kontakt med kunder och det kräver 

en god relation med kunden för framgång.  

 

Vi frågade i hur stor grad företaget ansåg att CRM har hjälpt dem att förstå sig på 

kundernas behov och de kritiska framgångsfaktorerna. Eftersom de arbetar gentemot 

många olika typer av branscher och dessa skiljer sig åt, så är kundernas behov olika. 

CRM har i detta fall varit till hjälp genom att företaget har tillgång till historik om kunder 

och ärenden. Detta möjliggör att de kan göra sökningar på kunder i en viss bransch och 

på detta sätt dra nytta av tidigare processer. Respondenterna gav ett exempel med ett 

byggföretag som erbjuds att köpa en CRM - produkt. Innan företaget lämnar ett anbud till 

kunden kan de titta tillbaka i historiken bland gamla affärer med byggföretag och dra 

nytta av den informationen. Vilka var de kritiska faktorerna? Vad gick fel? Varför 

förlorade vi affären? Företaget lägger därefter ett anbud och efter ärendets slut kan ny 

information läggas till i systemet.  

 

De nyckeltal som företaget använder är förknippade med företagets mål och handlar till 

stor del om olika mål per produkt och säljare. Mer kundrelaterade nyckeltal som används 

är nyckeltal såsom kundnöjdhet och ledtider (inom kundtjänst). Företaget använder sig av 

både finansiella och icke-finansiella nyckeltal. De finansiella nyckeltalen är alltid 

någonstans slutprodukten, men det är även viktigt med icke-finansiella nyckeltal. 

Respondenterna menar att det inte går att sälja något om det inte utförs något, exempelvis 

besöker eller ringer samtal till kunder. De finansiella nyckeltalen bygger på att något görs 

och därför är det bra att använda sig av icke-finansiella nyckeltal också. 

4.4 Respondent 3 

 

Respondent 3 på Företag Z som är managementkonsult med fokus på strategier kring 

CRM - området förklarade vid en intervju sitt företags huvudsakliga sysselsättning så här; 

IT- och Managementkonsultföretag som tar ett totalgrepp på CRM från strategi och 

affärsutveckling till själva systemdelen där vi är helt leverantörsoberoende. Respondent 3 

anser sitt företags kunder vara primärt medelstora och större företag inom både business 

to business och business to consumer. Företag Z:s huvudsakliga mål/vision är enligt 

respondent 3 att deras projektmetodik bygger på att först ta fram en vision och långsiktig 

målbild som sedan bryts ner i konkreta aktiviteter. De mäter dessa huvudmål/visioner 

genom att de hjälper sina kunder att sätta upp deras till exempel säljprocess med KPI: er 

(Key Performance Indicators, nyckeltal för verksamheten) i CRM – systemet så att det 

automatiskt kan följas upp. Dessa mäts kontinuerligt beroende på vilken roll personen har 

och vad målet är. Företag Z använder sig av Microsoft Dynamics CRM för att hantera 

deras egen kundinformation. Informationen de samlar in görs genom till exempel leads 

(potentiella kunder) och prospect (förhoppningar) bearbetning av kunder.  
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Respondent 3 berättade också att genom att analysera den kunddata som ofta redan finns 

tillgänglig inom företaget men på olika ställen, så kallade informationsöar, kan 

verksamheter utifrån företagets utmaningar och behov sedan koppla affärskritisk 

information till CRM - systemet. Detta för att få en komplett kundbild då blir detta också 

en form av cockpit för styrning av företaget. I frågan hur företaget strukturera den 

information som insamlas, säger respondent 3 så här; CRM - systemet ska kunna fånga 

upp signaler både från externt och internt håll och behöver då också vara flexibelt i sin 

sammansättning. Vår erfarenhet är också att det är bättre att starta upp arbetet med färre 

KPI: er för att få fokus på målstyrningen. Detta är enligt respondent 3 också något som 

CRM bidrar i arbetet med kundrelationer.   

 

Vid frågan om de hade fått fria händer… (bilaga 1) Förklarade respondent 3 att det är 

otroligt viktigt att verksamheter först sätter strategin och målbilder för vad de vill få ut av 

CRM - satsningen för att sedan anpassa dessa processer i en systemlösning. Det är också 

mycket viktigt att involvera både ledningen och användarna i ett tidigt stadie i en CRM - 

satsning. I frågan hur stor kontra liten skillnad CRM gör vid analyser vid 

segmenthantering; sa respondent 3 att segmentering skapar stora möjligheter för företaget 

att styra och bearbeta de olika kundgrupperna via till exempel kundbesök, 

telefonbearbetning och e-postmarknadsföring. Respondent 3 vill påpeka att vid en rätt 

CRM - satsning på rätt sätt, ger det ofta ett mycket bra värde tillbaka till organisationen i 

form av till exempel ökad lönsamhet och aktivitetsnivå. Hur skall ett nyckeltal se ut? 

Enligt respondent 3 blir det ofta en kombination av finansiella och mer ”mjuka” 

aktivitetsmål. 
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5 Analys 
 

I det här kapitlet analyseras hur kundinformation praktiskt bidrar till den interna 

styrningen och hur den teoretiska tillämpningen har implementeras eller inte. 

 

5.1 Specialisten är den som kan svara på verksamhetens frågor 
bäst 

 

Att få tillgång till ett företags visioner och mål är inte i det lättaste laget, som kapitel 

2.6.1 visar. Vid intervju med de som dagligen använder sig av CRM- verktyg för att 

samla in kundinformation, anser de att deras sätt att samla in information på också är en 

del av basen för vilka de är. Det vill säga att för verksamheter som dagligvaruföretag, 

som idag befinner sig på en stark konkurrerande marknad, anser de att deras visioner och 

mål är så unika. Att deras verksamhet och position på marknaden löper en stor risk att 

offentliggöra dessa åtagande i hur de positionera sig. Ser vi på de som idag arbetar med 

att implementera eller utveckla CRM – lösningar, är de i en mindre riskzon. Det är ett 

mer objektivt område att ställa de frågorna som respondenterna mottog (se bilaga 1), 

eftersom att de kan svara som specialister utifrån att de ofta analysera den verksamhet de 

arbetar mot mer än vad verksamheten de arbetar mot gör. 

De tre respondenter vi har intervjuat, som alla är CRM – specialister, säger ungefär 

samma sak; CRM är viktigt för att kunna nå långt idag. Den kommunikation företaget en 

gång hade med kunden när den förstod sig på behoven och önskemålen, är det som en 

gång i tiden format företagets sysselsättning. Idag går det i och med kundens kompetens 

och kraven att utnyttja verktyg såsom CRM för att förstå sig på kunden, omöjligt att ett 

företag kan lyckas utan att charma kunden. Respondent 2 menar att det är svårt att sälja 

något utan ha en god relation genom en god kommunicering mellan företaget och 

kunden. Även för företag som är mer orderfokuserade och tillämpar den typen av CRM, 

krävs en god kommunikation med kunden. 

5.2 Respondenternas fokus på kunden genom CRM 

 

Utifrån ICA:s Årsberättelse går det att utläsa hur de positionerar kunden som en viktig 

variabel och parametrarna är dess kundnöjdhet. En bättre kommunikation till kunden 

betyder oftast bättre affärer för en verksamhet. Enligt respondenterna ska styrning ses 

med stor påverkan av hur kommunikationen till kunderna ser ut, när det självklart är dess 

intresse som höjer lönsamheten för verksamheten. 

 

Kundinformation som samlas in genom CRM är enligt respondent 1 aldrig tillräcklig, 

men den förbättras varje dag då ett iterativt arbete är att föredra. Respondent 2 hävdar 

dock att CRM är tillräckligt för insamling av informationen, för en verksamhet som varje 

dag letar bästa sätt att arbeta fram och uppnå sina mål, är CRM ett måste. Vid 

uppbyggnaden av ett CRM- system är det enligt respondent 3 bra att arbeta med färre 



 

- 32 - 

KPI: er (nyckeltal). Detta för att få mer fokus på målstyrningen och kunna styra upp 

arbetet mot visionen. 

 

Enligt respondent 1 underlättar användningen av CRM arbetet med hur verksamheter 

strukturerar kundinformation. Detta i och med att ett mer effektivt arbete utformas genom 

att kunna fördela och analysera kundernas bransch, storlek, potential, relation och hur väl 

utvecklad kunden är. CRM möjliggör att all information finns på ett ställe. Genom att 

kunna använda samma parametrar för alla kunder och användare uppfylls arbetet på detta 

sätt och går att följa upp för just en individs beteende. Det som är viktigt och framförs av 

respondent 1 är här hur de tror att framtiden mer kommer återspegla kundens 

köpbeteende, genom att koppla informationen till sitt ekonomisystem. Framför allt går 

det idag enligt respondent 1 att se hur det går att gruppera segment genom insamling av 

kundinformationen och samtidigt kunna analysera dessa. Respondent 2 styrker denna 

mening om att CRM möjliggör en mer effektiv gruppering och analysering av de olika 

segmenten, informationen blir mer sökbar och följdeffekterna av beslut blir mer 

uppenbara. Respondent 1 menar på att med ett mer integrerat ekonomisystem finns 

möjligheten att följa upp kopplingarna till förändring i realtid till reella förändringar i 

verksamhetens ekonomi. 

 

Vid frågan om hur kundinformationsinsamlingen ska struktueras upp, menar respondent 3 

att CRM- systemet måste vara flexibelt och anpassningsbart i sin sammansättning. 

Respondent 3 menar att det är viktigt och poängtera att systemet skall kunna fånga 

interna och externa signaler. Kommunikationen internt om åsikter och visioner är av den 

art viktig att ta till sig vid fastställande av mål. Men CRM-systemet skall enligt 

respondent 3 också se till de signaler som handlar om hur olika processer kommunicerar 

med controllern, för att både varna och påvisa det som anses viktigast att ta hänsyn till. 

Enligt respondent 1 skiljer sig ett CRM-system från ett ERP-system genom att det är 

flexiblare då det inte är lika beroende av statistiska strukturer. Statistiska kundsegment 

och lönsamhetsanalyser stöds inte fullt ut i ett operativt CRM-system. Respondenten 

ifrågasätter därför om en verksamhets all information ska samlas i ett enda CRM-system, 

beroende på om det är operativt eller av annat slag (Buisness Intelligence). 

 

5.3 Kopplingen mellan den interna styrningen och CRM  

 

Som respondent 1 förklarar och som vi ser att de andra respondenterna antyder, kommer 

CRM bli mer integrerat med ekonomisystemen. För att klargöra vilka nyckeltal som 

respondenterna antyder är viktigast att titta på för en verksamhet, som dagligen samlar in 

kundinformation, menar respondenterna att det både kan vara finansiella och icke-

finansiella. De menar att verksamheten först och främst måste tänka på vilken som är 

deras huvudvision och samtidigt titta på vilka deras kritiska framgångsfaktorer är.  

- Respondent 1 ser att deras viktigaste nyckeltal, när de implementerar CRM hos en 

verksamhet, är att de måste kolla på omsättning, lönsamhet och återköpsfrekvens.  

- Respondent 2 nämner kundnöjdhet och ledtid i kundtjänst.  
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- Respondent 3 nämner inga direkta nyckeltal men antyder att verksamheten 

använder en kombination av finansiella nyckeltal och mer mjuka aktivitetsmål.  

Enligt Kaplan och Norton (1999, s.69) ingår fem huvudsakliga utfallsmått i Balanced 

Scorecards kundperspektiv: kundlönsamhet, kundtillfredsställelse, kundvärvning 

marknadsandel och återköpsbenägenhet. Enligt Kaplan och Norton (1999, s.72) kan 

företag med hjälp av måttet kundlönsamhet, identifiera vilka kunder som är lönsamma 

och olönsamma inom vissa målgrupper och ta ställning till hur verksamheten borde 

använda sig utav den här informationen och följa upp arbetet mot sin vision. De nyckeltal 

som respondenterna använder sig av kan vi se är relativt lika varandra. Trots att 

respondent 3 inte riktigt klargör exakt vilka mål de ser till, går det ändå att se likheten att 

de strävar åt samma håll. Beroende på att vi inte kunde få exakta svar på hur de ser till 

just vilka måltal de borde styra mot, utan mer hur viktig kundinformation och 

kommunikationen till kunden är. Ser vi oavsett vad som driver en verksamhet för att 

lyckas uppnå sin vision, är det enligt respondenterna väldigt viktigt att kunna styra 

kundinformationen som ett icke- finansiellt tal.   

Ett dagligvaruföretag som ICA anser att deras måltal är omsättningen, rörelsemarginalen, 

avkastningen och soliditeten, trots som vi nämnt i kapitel 2.6.1 att de inte kunde svara på 

våra frågor, speglar årsberättelse den här synen. Enligt årsberättelsen kan vi utläsa att de 

precis som CRM – specialisterna förhåller sig väldigt likt utifrån vilka tal som de anser 

vara viktigaste. Till och med när vi tittar på de icke- finansiella nyckeltalen i 

årsberättelsen ser vi att de påvisar en stark koppling, att kunden är en av de viktigaste och 

att just det icke- finansiella nyckeltalet kundnöjdhet är en viktig parameter. 

Enligt Balanced Scorecard i kapitel 3.1, har Kaplan och Nortons modell alltid fyllts av en 

strävan att kunna uppfylla kompetens i företaget, genom att bland annat förstå sig på 

kunden. Under kapitel 3.2.4 om kundperspektivet kan vi se hur viktigt det är för en 

verksamhet att ta till sig tekniken som finns idag, för att vara den starkaste konkurrenten 

på marknaden. I kapitel 3.2.4 förklaras hur synen har förändrats utifrån att det tidigare var 

kunden som tittade på verksamheten till den senarelagda synen om att kunden idag är den 

som blir analyserad. I och med det förändrade synsättet kan vi se vikten av hur viktig 

CRM är för verksamheten i dagens värld. Kundperspektivet ses som det centrala/hjärtat i 

Balanced Scorecard och det har blivit en självklarhet att kunna förstå sig på kunden. 

Balanced Scorecard styrker helhjärtat tankeställningen om att använda sig av 

kundinformationsinsamlande verktyg för att förstå sina mål och på så sätt förstärka 

analyseringen av sina finansiella och icke- finansiella mål. Genom att använda sig utav 

CRM går det att analysera de målsättningar som behövs genom att titta på olika segment 

och aspekter. 

De mått som respondenterna anger som viktiga gentemot kund, är väldigt likartade dem 

som finns i kundperspektivet i Balanced Scorecard (se 3.2.4); återköpsbenägenhet, 

kundtillfredsställelse, kundvärvning, kundlönsamhet samt marknadsandelar inom valt 

segment. Respondenterna förklarade vad de här måtten ger, men när vi ser till vad 

Balanced Scorecard beskriver under kapitel 3.2.4, ser vi att utfallsmåtten oftast kopplas 

till historiska resultat. Visserligen antyder respondenterna precis som under kapitel 3.2.4 

att styrtal såsom ledtider är viktiga att se till, men också att de anses som viktiga tal för 

att mäta kortsiktiga framgångar. I och med användningen av kortsiktiga beslut går det 

också att antyda att en verksamhets kortsiktiga beslut kan ha stor påverkan på 
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verksamhetens långsiktiga framgång, i form av hur kunden påverkas av verksamhetens 

åtgärder. 

För en verksamhets kortsiktiga beslut är det väldigt viktigt att se till styrtalen, då de enligt 

Balanced Scorecards kundperspektiv generar den kundlojalitet som kunden har till 

verksamheten. Visserligen går det att se med hjälp av CRM hur pass stark den lojaliteten 

är, men det är också viktigt att en verksamhet ser tillbaka på varför den lojaliteten har 

minskat genom hur väl verksamheten förhåller sig till sin vision. Det är lätt som 

verksamhet att förhålla sig till en vision i starten och sedan utarbeta en möjlig fortsättning 

i hur arbetet skall se ut. Men vid avläsning är det också ett riskmoment om vi ser till hur 

respondenterna svarar att arbetet med CRM skall vara iterativt. Det är därför viktigt att 

förstå sig på att förändringar som idag är av en grad kan vara en annan, en annan dag. 

Precis som Olve, Roy och Wetter (1999, ss.20-21) talar om så bygger Balanced Scorecard 

på tre tidsdimensioner; igår, idag och imorgon. Verksamheten förändras varje dag, därför 

måste verksamheten ha i åtanken hur viktig den information de insamlar är för dess 

styrning. För mycket information kan vara onödig och möjligtvis förstöra mer än det 

hjälper företaget i dess styrning. Kommunikationen förändras var dag med kunden och 

den blir bland annat mer kompetent, det behöver inte vara något negativt för 

verksamheten, utan verksamheten kan också lära sig av kunden. Kunskapen som 

inhämtas från kunden höjer bland annat den anställdas kompetens. Sett utifrån 

lärandeperspektivet i Balanced Scorecard, möjliggör informationen från CRM och 

kommunikationen mellan kund och verksamhet, mätning av de anställdas 

utbildningsbehov. Enligt kapitel 3.2.3  behöver verksamheten analysera hur den mår för 

att också kunna nå upp till dess produktivitet. Detta genom att internt kommunicera med 

interna mål och mäta dessa för att se hur stor den interna lojaliteten och tillfredsställelsen 

är. Ofta är detta också ett kapitel som verksamheter kan vara dåliga på, men det är något 

som påverkar en verksamhets framgångsfaktorer och därför av högsta grad viktig att ta 

hänsyn till. 

Kaplan och Norton (1996, ss. 53-55) förklarar att om en pilot under flygning endast ska 

koncentrera sig på ett enda instrument, exempelvis hastighetsmätaren, är orealistiskt. Det 

är i och med det viktigt att tänka på, kan verksamheten inte mäta det de behöver för att 

kunna utföra sina åtagande kan de inte heller styra verksamheten. 
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6 Slutdiskussion 
 

 

I detta kapitel utgår vi från vad som har analyserats i analyskapitlet och svarar på 

frågeställningen som tagits upp i inledningskapitlet (se 1.3). Vi inleder kapitlet med en fri 

diskussion för att sedan dra slutsatser av vår undersökning samt relatera till 

problemdiskussionen och syfte. Kapitlet bidrar även med en utvärdering om hur 

uppsatsen har gåtts genom, hur den har bearbetats och en reflektion från författarna om 

ämnet som helhet görs. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom det 

undersökta området. 

  

6.1 Fri diskussion 

 

Nyckeltal finns som nämnt innan i både finansiell och icke-finansiell form. Vid 

undersökning av hur företag som praktiskt utnyttjar den kundinformation som är 

tillgänglig på marknaden, har vi sett på de företag som använder sig av CRM. Marknaden 

är ett krigsfält idag när den som lyckas uppfylla kundens vilja är den som vinner kunden. 

Men marknaden förändras varje dag, varje sekund och att uppfylla kundens vilja är ett 

otroligt stort krav varje företag som idag använder sig utav ett 

kundinformationsinsamlingsverktyg har som vardag. Eftersom att dagligvaruföretagen 

vägrar att svara på hur just dem insamlar sin information eller just hur de använder sig 

utav den här informationen, när de skall styra mot den som är verksamhetens själ. Går det 

att anse att det inte är rimligt att den informationen finns åtkomst till. 

 

Eftersom att CRM-specialisterna åtminstone kan svara till viss del vilken möjlighet ett 

kundinformationsinsamlingsverktyg som CRM, hjälper en verksamhet med sin interna 

styrning, har dem svarat relativt lika på frågorna (se bilaga 1). Detta går att anknytna till 

kapitel 3.2.4. där de vanliga utfallsmåtten presenteras. Vid undersökning av en bredare 

publik hade förmodligen resultatet haft lite mer spridda skurar beroende på hur 

verksamhetens försäljning och målgrupp hade sett ut.  

 

Med hjälp av CRM går det att se hur kunden drar sig till vissa produkter och åtaganden, 

därför är det också viktigt för en verksamhet som hela tiden arbetar med sin styrning att 

analysera vad kunden ser i en produkt. Verksamheten måste analysera hela bilden och 

varför vissa produkter kostar som de gör. Verksamheten sitter på en stol där den har 

möjlighet att inte släppa en affärsidé utan att den kan anse att det finns ett ekonomiskt 

värde för verksamheten. Att som verksamhet idag analysera det som finns på marknaden 

och vilka efterfrågningar som finns där ute, går att möjliggöra genom användning av de 

utfallsmått som finns att tillgå. Att använda sig utav måtten är för en verksamhet en 

möjlighet att också ekonomiskt titta på om en kostnad eller intäkt är vad den borde vara. 

Balanced Scorecard möjliggör med dessa utfallsmått, att istället för att slopa de kostnader 

som finns. Genom att exempelvis skrota en maskin, eller sälja en byggnad som 

förnärvarande inte har ett värde för en verksamhet. Skapar det en möjlighet att istället ha 
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kostnaderna som en backup för framtida behov där det kan finnas nytta av de tillgångarna 

i framtiden vid förändrad marknad. Med hjälp av den kundinformation som insamlas går 

det att prognostisera fram hur marknaden möjligtvis kan se ut. Till skillnad mot ett 

ekonomiskt budgetarbete, där det inte finns några garantier att prognosen kommer vara 

densamma. 

 

Genom att kunna analysera fram vad marknaden och kunden önskar, kan en verksamhet 

också avläsa vilka de grundpelare är som avgör kundernas efterfrågan. Genom att ha en 

god kommunikation med kunden faller det i sin natur också att verksamheten har kontroll 

på kundens önskan och behov. Det vill säga, köper kunden en produkt om de anser att de 

har pengar eller för att de behöver produkten, kan exempelvis svara på frågan gällande 

om kunden behöver en Iphone värd 6000 kronor eller inte. Vad en kund måste ha och vad 

en kund inte måste ha är av stor betydelse att veta för verksamhetens interna styrning. 

Därför går det att anse att den kundinformation som samlas in är av stor vikt när 

kostnader och mål skall mätas till vilken nytta de har för företaget och marknaden. 

 

Det går att se likt Kaplan och Nortons tankar om verksamheten och styrning utifrån ett 

pilot- och flygplansperspektivet; för att bli den skickliga piloten behövs kompetens för ett 

större kommersiellt flygplan. Piloten behöver ha den mest detaljerade kartan för att 

samtidigt kunna mäta vilket som är flygplanets navigering och vart passagerarna helst 

vill åka. Utan den kompetensen kan varken piloten ha tillräckligt med bränsle i slutet om 

den inte förnyar sitt resmål varje dag och samtidigt tankar nya idéer och efterfrågan i 

flygplansstolen. Till slut som pilot kommer det att betyda att verksamhetens plan växer 

fysiskt med en större tank och större plan. Det som piloten dock måste ställa sig frågan 

om varje gång han lyfter sitt plan är inte hur mycket som finns i tanken, trots att den har 

tillräckligt, utan verksamheten måste fråga sig hur lång tid de har varit i luften och hur 

pass hållbara delarna i planet är. 

 

6.2 Slutsatser 

Hur kommuniceras information om kunder och deras köpbeteende i företag med 
CRM system?  

 

Kundinformation används både i strategiskt och operativt arbete i en verksamhet. Med 

hjälp av att informationen tekniskt kan läggas in i ett system där informationen är sökbar 

och det går att enkelt kategorisera kunderna efter olika segment. Går det att bearbeta 

informationen och till och med att finna nya och potentiella kunder. Med hjälp av CRM 

går det att analysera vilka som är de svaga respektive starka kunderna inom olika 

branscher och segment. Kundinformationen struktureras genom att de fördelar och 

analysera kundernas bransch, storlek, potential, relation och hur väl utvecklad kunden är. 

Med hjälp av systemet går det lättare att kommunicera med kunden samt följa upp 

framtida behov. Genom att kundrelationen går att följa upp och att det går att skapa nya 

kontakter med hjälp av CRM, är informationen om kunden guld värd för verksamheten 

när den vill analysera marknaden.  
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Hur kan insamlad kundinformation bidra till företagets interna styrning? 

 

Kundinformation skapar bättre förutsättningar till att finna rätt kunder/bransch/marknad, 

bland annat genom att se till kundhistorisk vid rekrytering av kunder och för att förnya 

verksamhetens image. Kommunikationen till kunden möjliggör och bidrar till arbetet 

med den interna styrningen, genom att forma mål och sätta de nyckeltal som antingen 

saknas eller behöver formas om. I ett CRM – system finns all information där både 

ledning och användare är involverade i det huvudgripande tillfället där beslut skall tas för 

vilket håll verksamheten skall styra mot. Ekonomisystem blir mer och mer en integrerad 

lösning i CRM – system för var dag som går, finansiell och icke- finansiell information 

går att koppla till varandra och ger underlag till de som är ledande i verksamheten. 

Genom att kommunicera med kunden är det också en fördel för verksamheten, då kunden 

idag blir mer och mer kompetent. På så vis kommer också kunden möjliggöra att 

verksamheten kan ta till vara på den kunskap som insamlas genom insamlandet av 

kundinformation. 

Hur kopplas kundinformation till måltal?  
 

Utifrån tanken med Balanced Scorecard och dess fyra perspektiv går det att förstå den 

koppling mellan kundinformation och måltal som vi finner i empirin. De respondenter 

som intervjuats, arbetar i företag som är kundnära och har en ambition att sälja till kund. 

Kunden utgör då grunden för deras verksamhet och kärnan för att företaget ska kunna 

överleva och nå sina mål. Den information som finns om kunden är därför oerhört viktig 

att förvalta på ett bra sätt för att relationen till kunden ska bestå. Respondenterna 

förklarade att icke-finansiella mått är viktiga för att de finansiella måtten ska uppnås och 

det ska gå att nå ett uppställt mål. De använder sig bland annat av återköpsbenägenhet, 

kundnöjdhet och ledtider som mått gentemot kund. Medan de använder finansiella mått 

för lönsamhet och omsättning för hela företaget, vilket ingår i Balanced Scorecards 

finansiella perspektiv. Eftersom dessa finansiella måltal, lönsamhet och omsättning, 

fungerar som riktmärke för de mått som ingår i de andra perspektiven i styrkortet, går det 

att se en koppling mellan de mått som baseras på kundinformation och de måltal som 

finns i organisationen. Att förstå sig på kundernas beteende genom en god 

kommunikation, gör att verksamheten är den på marknaden som förstår sig på marknaden 

bäst. Detta går endast att göra om verksamheten är den som är innovativ och samtidigt tar 

till sig det den anser tekniskt behöva för att kunna analysera kundens olika motiv till 

efterfrågan.  

 

 

6.3 Utvärdering 

Att empiriskt samla in material till hur verksamheter som idag använder sig utav CRM 

och använder informationen till sin dagliga styrning, har visat sig väldigit komplicerat 

och svårflörtat att inhämta. Att däremot göra en förfrågan till dem som vardagligen 

implementerar och arbetar med den tekniska lösningen har dock visat sig vara enklare.  
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Utifrån den insamlande informationen i studien har det visat sig hur viktig 

kommunikationen till kunden är, för att kunna möjliggöra en effektiv uppfattning och 

precisering av sättande av måltal. Närmare bestämt att kunna preciciera de nyckeltal som 

skall kunna driva verksamheten i rätt riktning. Respondenterna ansåg att kundinformation 

som insamlades, var av vikt för att kunna möjliggöra en bättre lönsamhet och analysering 

av verksamhetens kostnader, för att sedermera kunna minska dessa. 

 

Studien har visat sig inhämta information om hur viktig kundkommunikationen är och 

hur viktig den är för en verksamhet som dagligen arbetar mot kund. 

 

6.4 Författarnas reflektion 

 

Att samla in empirisk data, från alla olika sorters företag som hade eller möjligtvis 

använder sig av CRM eller insamling av kundinformation, ser vi som en oerhörd och 

trotsig del under arbetsprocessen. Vi ansåg att vi var ute i god tid när vi började söka efter 

respondenter i ett tidigt skede av uppsatskursen. Trots detta hade vi svårigheter med att få 

respondentsvar, verksamheterna var upptagna i en arbetsintensiv period eller ville inte 

utge den information som vi efterfrågade då den ansågs hemlig. Detta i och med att våra 

frågor har varit allt för penetrerade mot deras viktigaste och känsligaste uppgifter som de 

gärna inte lämnar ut. Vi har dock sett efter en noga analys, att kopplingen mellan CRM 

och den interna styrningen är otroligt viktig för en verksamhet. De verksamheter som har 

möjlighet att utnyttja kundinsamling måste börja nu och inte för sent. Det är en viktig del 

och möjlighet i arbetet med att ta marknadsandelar. Den möjligheten vi har sett här, 

poängterar även hur viktig det är att förstå kundernas köpbeteende.  

 

Tillika något som spänner ögonen hos någon som är ny vid ämnet, har vi under arbetets 

gång sett att det är ett mödosamt och svårt ämne att bena ut. Dels svårigheten vid 

insamling av data, men också en lätthet att sväva bort i analysen vid förhållning till den 

interna styrningen. En vision är en vision och en vision ska förklaras i hur det går att 

analysera och ta fram denna. Men att poängtera hur kundinformationen går att analysera 

har vi sett vikten av i detta arbete. Den verksamhet som har bäst koll på kunden har bäst 

koll på marknaden. 

 

Vårt övergripande syfte med uppsatsen var att skapa förståelse för hur företag arbetar 

med kundinformation i den interna styrningen. Vi anser att utifrån de respondenter som 

har svarat, har vi fått svar på hur den kundinformation som de insamlar generat en bättre 

intern styrning. Bland annat har det gett förutsättningar för ett effektivare arbete för att 

uppfylla sin vision. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

I denna studie har vi inriktat oss på ett specifikt område inom CRM och intern styrning. 

Studien har fokuserat på att se kopplingen till hur kundinformation och hur den påverkar 

den interna styrningen. Tillika hur den interna styrningen kan påverka insamling av 

kundinformation. För att ta vid denna studie, kan det möjligtvis gå att se den 
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redovisningsmässiga påverkan i vissa praktiserande fall och hur det skiljer sig mellan 

respektive företag som är på olika marknader. Det vore också intressant att titta på hur det 

kan skilja sig med nyare sätt att samla in kundinformationen på . Samt hur det i sådant 

fall kan påvisa en bättre koppling och hur den kopplingen till ett ekonomisystem vore en 

fördel för verksamheten.  

 



 

- 40 - 

 

Referenser 
 

 

Nedan presenteras den litteratur som använts för att färdigställa uppsatsen. Vi har 

strukturerat upp de använda källorna i enlighet med Harvardsystemet.  

 

 

Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod. 

Lund: Studentlitteratur  

 

Anthony, Robert N. & Govindarajan, Vijay (2007). Management control systems. 12. ed. 

Boston, Mass.: McGraw Hill  

 

Borg, Johanna & Elfström, Linnéa (2004). Dagligvaruföretags arbete med 

kundinformation. Luleå tekniska universitet. Luleå 

 

Catasús, Bino (2008). Boken om nyckeltal. 2., uppdaterade uppl. Malmö: Liber  

 

Grayson, Keny, & Ambler, Tim (1999). The dark side of Long-Term Relationship in 

Marketing Services, Journal of marketing research (JMR), vol 36, ss. 132-141 

 

ICA (2010). ICA – koncernens Årsberättelse 2010. [Elektronisk] 

http://www.ica.se/Global/Om%20ICA/Pdf/ICA_Arsred_SVENSK_110310.pdf 

[Tillgänglig 2011-05-05] 

 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. 1. uppl. Malmö: Liber  

 

Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1996). Linking the Balanced Scorecard to 

Strategy. California Management Review, vol, 39, ss. 53-79 

 

Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1996). Using the Balanced Scorecard as a 

Strategic Management System. Harvard Business Review, vol,74, ss. 75-85 

 

Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1999). The balanced scorecard: från strategi till 

handling. Göteborg: ISL (Institutet för säljträning och ledarutveckling) 

Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och 

ekonomer. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur  

Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). Balanced scorecard i svensk 

praktik. 3., [rev.] uppl. Malmö: Liber ekonomi  

 

http://www.ica.se/Global/Om%20ICA/Pdf/ICA_Arsred_SVENSK_110310.pdf


 

- 41 - 

Olve, Nils-Göran & Samuelson, Lars A. (red.) (2008). Controllerhandboken. 9., [rev.] 

uppl. Malmö: Liber  

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 3.,uppl. Lund: Studentlitteratur  

 

Storbacka, Kaj & Lehtinen, Jarmo R. (2000). CRM: customer relationship management : 

leder du dina kunder eller leder dina kunder dig?. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi  

 

Swift, Ronald S. (2001). Accelerating customer relationships: using CRM and 

relationship technologies. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall  

 

Theander, Victor (2002). En livflotte för att slippa bli dränkt [Elektronisk], Digiscope, 

Stockholm. http://www.crmnytt.com/inlagg.htm [Tillgänglig 2011-02-24]

http://www.crmnytt.com/inlagg.htm


 

- 42 - 

 

Bilagor 
 

Det här kapitlet innefattar de bilagor som har använts under uppsatsens gång.  

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
Hej, vi heter Rickard Ekdahl & Lena Simonsson och ber er att svara på dessa frågor 
om intern styrning och kundinformationsinsamling. Vi är två studenter på 
Högskolan i Borås på institutionen IDA som skriver en kandidatuppsats på C-nivå i 
Företagsekonomi.  Vi ber er att svara på dessa frågor för att vi skall kunna jämföra 
verksamheters olika syn på insamling av data och hur arbetet med intern styrning 
genomförs och borde genomföras enligt er. 
 

Intervjun drar sin ring runt CRM (Customer Relationship Management) & BSC 

(Balanced Scorecard), det vill säga kundinformationen och intern styrning. Ett 

flertal företag arbetar idag med att vara så effektiva som möjliga i insamlingen av 

data och dess interna styrning. I vår uppsats undersöker vi hur ni praktiskt 

tillämpar denna och hur ni anser den vara värdefull för ert dagligvaruföretag. 

 

            Allmänt 

 
1. Beskriv din befattning/ roll inom organisationen. 

2. Beskriv företagets huvudsakliga sysselsättning. 

3. Vilka är företagets kunder och vilka kunder inriktar ni er på? 

 

Att bygga ett företags mål bygger på att nå upp till verksamhetens huvudsakliga 

vision, genom att kunna uppfatta den nuvarande situationen.  Det är av vikt att 

verksamheten på så sätt kan samla in den information som ligger till hands så 

effektivt som möjligt, för att kunna nå dit.  

 
1. Beskriv företagets huvudsakliga mål/vision som ni styr mot. 

2. Hur mäter ni dessa huvudmål/visioner? 

3. Hur ofta mäts dessa mål/visioner? 

 

Den insamlade informationen om kunderna är ett svårt moment att nå upp till i den 

effektiva insamlingen av kundinformation. CRM som möjliggör denna effektiva 

insamling hjälper verksamheten utav att samla kundinformation och lagra denna. 

 
1. Använder ni er av CRM-liknande verktyg för att samla in kundinformation? 

2. Hur tar ni i sådant fall tillvara på kundinformationen ni samlar in genom CRM? 

3. Varför anser ni att den kundinformation ni samlar in genom CRM är tillräcklig för att 

kunna forma de mål verksamheten strävar utefter i sin vision?  
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4. Hur använder och strukturera ni kundinformationen för att mäta påverkan på redan 

befintliga mål och därmed kunna omformulera dessa? 

5. Hur anser ni att CRM bidrar i arbetet med kundrelationer för att kunna samla den data 

som behövs vid utformning av mål?  

6. Om ni hade fått fria händer, hur hade ni ansett att verksamheten borde ta tillvara på den 

insamlade kundinformationen och därefter mätas, för att kunna nå upp till företagets 

vision? 

7. Vad anser ni att CRM möjliggör för en verksamhet som arbetar med sin interna styrning 

till skillnad från andra arbetssätt, tycker ni att det går att se en stor kontra liten skillnad 

när ni analyserar olika segment?  

8. Om ni ser till arbetet med CRM, i hur stor grad anser ni att det har hjälpt er att förstå de 

kritiska framgångsfaktorerna och kundernas önskan sedan ni började använda verktyget? 

9. Om ni ser till kopplingen mellan den interna styrningen och kundinsamlingen, vilka 

nyckeltal anser ni bevisligen vara de mest unika för att förstå sig på kundens beteende? 

10. Vad anser ni om de nyckeltal ni sätter, borde dem vara icke-finansiella eller finansiella 

när ni ser till kundens beteende?  

 



 

 

 
 
 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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