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Sammanfattning:  
CRM system är ett säljstödsystem som används av både stora och små företag men även 
inom nystartade företag. Studien undersöker på vilket sätt nystartade företag använder 
CRM system och hur det stödjer organisationen. För att genomföra studien har vi 
intervjuat två nystartade företag. Intervjuerna har utförts via e-post med en person på 
respektive företag. Mycket av den litteratur som finns inom området CRM, CRM system 
och CRM strategier beskriver hur det används inom stora eller medelstora företag. Med 
vår studie vill vi undersöka om det vi fann i litteraturen även är applicerbart på nystartade 
företag. Resultatet visade att CRM systemet är viktigt för nystartade företag som arbetar 
med kundservice och att det är ett hjälpmedel för att utvecklas.  

Anledningen till att företagen i studien använder CRM system är exempelvis för att samla 
kundinformation och kommunicera med kunder. Med hjälp av systemets möjligheter att 
samla kunddata kan företaget strukturera viktig kundinformation som leder till ökad 
kundförståelse, allt för att tillfredsställa kunden. CRM system är fördelaktigt att använda 
för nystartade företag, eftersom det bland annat ger stöd för kampanjhantering och 
integrering med sociala medier.   
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1 Introduktion 
Här presenteras en bakgrund till det studerade ämnet, syftet med studien och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  
Customer relationship management (CRM) har betraktats som en grupp metoder och 
organisatoriska processer för att attrahera och bevara kunder genom ökad kundnöjdhet 
och lojalitet (Coussement & Van den Poel 2008; Gibbert et.al 2002). I mitten av 90-talet 
växte konceptet CRM och målet med CRM teknologin var att skapa en vy för alla 
interaktioner mellan kund och företag såsom försäljningssiffror, transaktioner. Under den 
här tiden betonades särskilt kundtillfredsställelse och sedan dess har intresset för CRM 
ökat bland företag (Kumar & Reinartz, 2012; Aurelie & Laid 2008; Storbacka & 
Lehtinen, 2012). Organisationer är än idag motiverade att använda CRM som ett verktyg 
för att etablera och hantera effektiv kommunikation med kunderna (Rahimi & Yazdanfar, 
2015). Förstärkt kommunikation med kunder kan bidra till både ökad kundlojalitet och 
generera vinst för företag (Ngai, 2005). 
 
Till en början arbetade organisationer med informationssystem som inte var integrerat 
mellan olika verksamhetsavdelningar. Idag förekommer det allt mer att 
informationssystem används för exempelvis intern kommunikation, och i takt med 
utvecklingen av informationsteknologin har molnbaserade datasystem uppmärksammats. 
Molnbaserade CRM system är kraftfulla och det erbjuder stor datalagringskapacitet, 
vilket har förändrat CRM industrin (Shui-li & Jian-xun, 2015). Genom att CRM systemet 
gör det möjligt att samla in data om kunder och deras beteenden, har företag bättre 
möjlighet att få djupare inblick på sina kunder (Paulen et. al 2011). Analys av kunddata 
är en viktig del i CRM då en väl genomförd analys kan resultera i att företag får en 
uppfattning om kundens behov (Smith, 2006).  
 
CRM strategier har uppmärksammats på senare år och enligt Aurelie och Laid (2008) är 
CRM en del av organisationers strategiska plan för att bygga relationer, uppfylla behov 
och lära sig av sina kunder. Inom en mängd industrier har teknologin varit ett 
affärsstrategiskt verktyg, detta har förändrats till att affärsstrategier drivs av teknologin 
(Yogendra, 2002). Shui-li & Jian-xun (2015) påstår att molnbaserade CRM system kan 
hjälpa företag att skapa nya affärsmodeller och marknadsmöjligheter. Det här underlättar 
processen för organisationer att anpassa sina affärsstrategier, vilket i sin tur kan öka 
kundvärdet och bidrar till högre servicestandard.  
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1.2 Begrepp 
Nystartade Företag: 
Det finns en risk att begreppet nystartat företag misstolkas i studien. Definitionen av 
nystartade företag baseras i studien på det engelska uttrycket Startup. Ett startup företag 
kännetecknas av ett antal egenskaper utöver ålder, medan begreppet nystartade företag 
gäller samtliga företag som är nystartade. För att få en djupare förståelse för vad som 
menas med nystartade företag, beskrivs begreppet under delkapitel 2.1.  

1.3 Frågeställning  
Frågeställningen för den här studien är följande: 
  
”Hur används CRM system inom nystartade företag?” 
  
Den här frågan delas in i två stycken delfrågor: 
  

1.     På vilket sätt används CRM system inom nystartade företag? 
2.     Hur stödjer CRM systemet nystartade företag? 

  
Den första delfrågan handlar om att få en insikt i företagets syfte med att använda CRM 
systemet och varför det är viktigt. Den andra delfrågan skall ge en förståelse för hur 
företaget använder CRM systemet och hur det stödjer organisationen.   

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur nystartade företag (Startup) använder CRM system. 
Undersökningen ska skapa förståelse om på vilka sätt CRM system används inom 
nystartade företag och hur det stödjer organisationen. Därmed kan studien vara till hjälp 
för nystartade företag att få en bild av hur CRM system används och även hjälpa 
leverantörer av CRM system att förstå hur det kan stödja nystartade företag.  

1.5 Avgränsningar 

Första avgränsningen är att studien inriktar sig på nystartade företag som använder sig av 
ett CRM system för kundhantering och dataanalys. Med nystartade företag menas företag 
som uppfyller egenskaper för studiens definition av nystartade företag och det här 
inkluderar bland annat att företag inte skall ha funnits i mer än fem år. Vidare undersöker 
vi endast användningen av CRM system, implementation av systemet behandlas inte. 
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2 Litteraturgenomgång  
Det här kapitlet presenterar den teoretiska bakgrunden och litteratur för studien om hur 
nystartade företag använder CRM system. Först presenteras delarna CRM, CRM system 
och CRM strategier ur ett tekniskt perspektiv. Dessa tre delar är en grund för vårt 
teoretiska ramverk som visas under delkapitel teoretiskt ramverk. Andra delkapitlet av 
litteraturgenomgången beskriver sex områden som tagits fram med hjälp av befintlig 
litteratur om CRM, CRM system och CRM strategier.  

2.1 Definition av nystartade företag 

För att kunna bedriva en studie om nystartade företag och deras användning av CRM-
system behöver först definitionen av ett nystartat företag och vad begreppet innebär 
förtydligas. I studien baseras definitionen av nystartade företag på det engelska begreppet 
Startup. 
 
“A startup is a small company exploring new business opportunities, working to solve a 

problem where the solution isn’t well known and the market is highly volatile. Being 
newly founded does not in itself make a company a startup” (Giardino et.al 2014, s.28) 

 
I den studerade teorin i form av akademiska journaler, böcker, artiklar etc. är kriterier 
som kännetecknar en startup debatterade och ingen universell definition har fastställts. 
Däremot förekommer det gemensamma kriterier på det som urskiljer en startup från 
övriga nya företag.  
 
Giardino et.al (2014) gjorde i deras studie en sammanställning av dem vanligaste 
förekommande termer som används av forskare och yrkesverksamma för beskrivningen 
av en startup. Följande termer sammanställs av Giardino et.al (2014) och är basen till hur 
nystartade företag definieras i denna studie:  
  
Innovation: Företagen fokuserar på att vara innovativa och hitta kreativa sätt att arbeta.   
 
Hög Risk: Startup företag misslyckas ofta och ska därför kunna agera snabbt och 
använda sig av lämpliga verktyg.  
 
Litet team: En särskild siffra debatteras i litteraturen. Därför har företag med maximalt 
15 anställda valts i studien.  
 
Nytt företag: Hur gamla startups får vara är obestämt inom litteraturen men i studiens 
syfte har företag som är maximalt fem år gamla valts.  
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Stark tillväxtpotential: Företagen har som mål att skala snabbt och detta ska reflekteras 
i deras strategi.  
 
En Produkt/tjänst: Företagets aktiviteter omfattar inte mer än en produkt eller tjänst 
 
Sammanfattningsvis är ett nystartat företag i denna studie ett företag som har funnits i 
maximalt fem år, har maximalt 15 anställda och erbjuder endast en produkt eller tjänst.  

2.2 CRM  

Customer Relationship Management (CRM) har ursprungligen definierats som en strategisk 
relationshanteringsprocess som kombinerar affärsmetoder, resurser, kunskap och lämplig 
CRM mjukvara i en organisation för att uppfylla kunders behov och bidra till ökad 
kundlojalitet (Smith, 2006). Även om CRM är ett välkänt verktyg för organisationer, finns 
det ingen officiell definition som beskriver CRM (Rahimi & Yazdanfar, 2015). Nedan är 
olika definitioner av CRM. 

- Syftet med customer relationship management är att skapa relationsstrategier som 
förädlar relationer och på så sätt ökar deras värde (Storbacka & Lehtinen, 2012). 

 
- CRM är en strategi, en uppsättning av taktiker och en teknologi som är nödvändig 

för dagens ekonomi (Kumar & Reinartz, 2012). 
 

- CRM är en integration mellan teknologi och affärsprocesser som är anpassningsbara 
efter kundbehov under all form av interaktion (Bose, 2002). 

 
CRM använder informations och kommunikationsteknologi (ICT) för att samla data och 
därefter analyser den för att leverera information som krävs för att skapa en personlig 
kontakt med kunden (Swift, 2001; Brohman et al. 2003, Pan & Lee, 2003). King and 
Burgess, (2008) nämner som kritiska framgångsfaktorer att ha förståelse för kundens 
behov och att erbjuda tjänster som är av värde för kunden.  

2.3 CRM system  
Customer relationship management (CRM) system är en grupp informationssystem som gör 
det möjligt för organisationer att kontakta kunder och samla, lagra och analysera 
kundinformation för att få en omfattande bild av sina kunder (Teo & Devadoss 2006; 
Karakostas et al., 2013; King & Burgess, 2008). CRM involverar automatisering och 
förbättring av kundfokuserade affärsprocesser, vilket inkluderar sälj, marknadsföring och 
service (Kumar & Reinartz, 2012). Ett effektivt CRM system är ett hjälpmedel för 
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organisationer att skaffa ny kunskap om sina kundbeteenden och preferenser (Khodakarami 
& Chan, 2014; King, & Burgess, 2008). Det är viktigt att företag anpassar IT strategier med 
affärsstrategier (Aurelie & Laïd 2008). Henderson och Venkatraman (1993) menar att 
strategisk anpassning av IT är en process som öppnar upp möjligheterna för företag att 
uppnå affärsstrategiska mål.  

2.4 CRM strategier  

Syftet med CRM strategier är att skapa en arkitektur för hantering av CRM. CRM involverar 
kundinteraktion och att lära sig om kunders behov och preferenser, allt för att erbjuda 
kunder lämpliga produkter och tjänster (King, & Burgess 2008 ). Målet med CRM strategier 
är att forma interaktioner mellan kund och företag för att uppfylla maximalt kundvärde 
(Kumar & Reinartz, 2012). Ett centralt begrepp inom CRM är skapandet av kundvärde och 
det är inte att maximera avkastningen av enskilda transaktioner utan snarare att skapa 
bestående relationer tillsammans med kunden (Storbacka & Lehtinen, 2012). En lyckad 
CRM strategi involverar aktiviteter som tillsammans bidrar till att uppnå långvarig och unik 
konkurrensfördel (Kumar & Reinartz, 2012). 

“CRM is the strategic process of selecting customers that a firm can most profitably serve 
and shaping interactions between a company and these customers. The ultimate goal is to 
optimize the current and future value of customers for the company” (Kumar & Reinartz, 
2012, s.5). 

Kumar and Reinartz (2012) beskriver beståndsdelarna för den här definitionen: 

Process strategier: CRM aktiviteter hanteras av organisationens ledning och de tillhör inte 
en särskild avdelning utan det krävs medverkan av samtliga funktioner inom organisationen. 
CRM är en fortlöpande process som kräver regelbundet arbete för att skapa kundfokus i 
företaget.  

Val: Beroende på kundens ekonomiska värde för företaget, väljer företag att lägga mer fokus 
på lönsamma kunder och potentiellt lönsamma kunder. Det handlar om att hitta en koppling 
mellan företagets utbud och kundens önskan, beteenden och karaktärsdrag. 

Interaktion: Relationer mellan kund och företag sker genom interaktiva dialoger. 
Informations och varuutbyte sker sinsemellan, och som ökar i takt med tidigare utbyten. 

Kunder: Beroende på industri och företag, varierar kundtyperna och kunder förknippas inte 
bara som slutanvändare utan de representerar även leverantörer, återförsäljare etc. Generellt 
sett går företag från att ha en lösning för alla kunder till att erbjuda specifika produkter, 
tjänster och kommunikationsförslag som inriktar sig på att tillfredsställa olika kundtyper. 
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Kundernas befintliga och framtida värde: Det här betyder att företag fokuserar på att 
maximera lönsamheten med kunderna över en längre tid. För att behålla en lönsam relation 
med kunden krävs det att de behandlas med respekt och jämlikhet. 

2.5 Teoretiskt ramverk 
I det här delkapitlet har sex områden tagits fram genom att bryta ner delarna CRM, CRM 
system och CRM strategier i kapitel två. Dessa sex områden är framtagna med hänsyn till 
nystartade företag och anses vara nödvändiga för att gå vidare med studien. Ett teoretiskt 
ramverk har skapats som stöd till teorifördjupningen inom sex områden som beskrivs i 
det här delkapitlet. Dessutom är ramverket anpassat för studien och insamling av empiri. 
Ramverket visas i figur 1. Vidare i Tabell 2 sammanställs en kort beskrivning av 
områdets innehåll för att sedan fördjupa oss inom respektive område med hjälp av 
litteratur.  
 
Figur 1: Ramverk 
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Tabell 2: Beskrivning av ramverk  

Delar	 Områden	 Beskrivning	

CRM	 Varför	CRM	 Syftet	med	systemet	och	varför	är	det	viktigt.	

Datalagring/	

Datautvinning	

Hur	systemet	stödjer	säljprocesser	och	insamling	av	
kunddata.	

CRM	system	 Affärsmål	 Hur	systemet	stödjer	affärsmål	och	kundrelation.	

Funktioner	 I	vilken	utsträckning	systemets	funktioner	används.	

CRM	strategier	 Marknadsanalys	 Hur	företaget	använder	systemets	kundprofiler	och	
kommunikationskanaler.	

Kundanalys	 Hur	företaget	använder	systemet	för	insamling	och	
analys	av	kunddata.	

 

2.5.1 Varför CRM 
CRM system förser både ledning och personal inom organisationer med strukturerad och 
korrekt kundinformation (Beekman & Quinn, 2006). Med tanke på att kundorienterade 
företag fokuserar på att uppfylla kunders behov, spelar CRM systemet en stor roll i 
behandlingen av kunddata (Beekman & Quinn, 2006). Det här är möjligtvis en 
bidragande faktor till att företag väljer att införskaffa CRM. Kim (2009) lyfter fram 
problem med anpassning av molnbaserade CRM system som inkluderar tillgänglighet, 
säkerhet, support och driftskompatibilitet. I en konsumentundersökning gjord av Kim 
(2009), visade det sig att konsumenter efterfrågar främst tillgänglighet och säkerhet vid 
val av system.  Användare som är medvetna om de här problemen, väljer möjligtvis att 
vända sig till leverantörer av molnbaserade CRM system eftersom leverantörerna 
ansvarar för data, applikationer och data resurser.  
 
Till en början saknade CRM system funktioner som tillhandahöll kundinformation och 
registrering av samtal, vilket resulterade i att varje samtal inte erhölls som unikt (Dyché, 
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2001). Under utvecklingen av CRM system har funktioner ändrats till att det är möjligt 
att lagra all form av kundinteraktion (Dyché, 2001).  

2.5.2 Datalagring/datautvinning 

Utvecklingen av IT (Informationsteknik) bidrar till förbättrad programvarukapacitet, vilket 
underlättar insamling och hantering av kunddata. Den här informationen används sedan av 
företag i marknadsföringssyfte, allt för att erbjuda kunder skräddarsydda produkter och 
tjänster. Ngai (2005) identifierar 205 CRM artiklar som publicerats mellan åren 1992 – 2002 
och det visade sig att av 89 stycken tidskrifter nämns det att informationssystem (IT/IS) har 
stor inverkan i utvecklingen och genomförandet av CRM.  

Greenberg (2004) ger exempel på två olika tekniska CRM typer; ”Data-Driven” och 
”Process-Driven”. Data-Driven CRM inkluderar CRM system som hanterar 
kundinformation med hjälp av automatiserade verktyg, program och gränssnitt. Process-
Driven handlar om att integrera människor med systemet och att underlätta processen för 
kundanalyser (Little & Marandi 2003; Greenberg, 2004).  
 

1. Data-Driven CRM - Fokuserar på CRM-system som hanterar kundinformation 
genom program, gränssnitt och automatiserade verktyg. 

 
2. Process-Driven CRM - Bygger runt befintliga metoder och använder data för att 

berika processer. 
 

Huvudsakliga svårigheter med CRM är att samla, uppdatera och hantera kundinformation 
och Rahimi och Yazdanfar, (2015) påstår att mjukvara och hårdvara som kan hantera detta 
är kostnadskrävande. Företag behöver därför experter för hantering av data (Rahimi & 
Yazdanfar, 2015).  

Idag har företag möjlighet att lagra stor mängd kundinformation och det involverar bland 
annat köpvanor och köphistorik (Peppers & Rogers, 2004). Individer kan sedan identifieras 
utifrån en, två, tre eller fler karaktärsdrag. Med tanke på att namn inte alltid är tillräcklig för 
personidentifiering, krävs det att företag effektiviserar användning av kunddata, exempelvis 
genom att urskilja kunder med unika kundnummer.  

Företag kan samla data från sina kunder via undersökningar, kundsupportinteraktioner, 
intervjuer eller andra interaktioner som sker direkt med kunden. Peppers och Rogers (2004) 
nämner tre typer av kunddata: 
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1.     Beteendedata: Inkluderar data om köpvanor och köphistorik, interaktioner med 
företaget, typer av kommunikationskanaler, språk och produktkonsumtion.  

 
2.     Attityddata: Data som tar hänsyn till attityder gentemot produkter såsom antal nöjda 

kunder, konkurrenspositionering, framtidsvisioner och mål som inte uppnåtts. Här 
kopplas även data till märkesval, sociala och personliga värderingar och åsikter m.m. 

 
3.     Demografisk data: Data om bland annat ålder, inkomst, utbildningsnivå, civilstånd, 

kön. 
 

Storbacka och Lehtinen (2012) hävdar att företag behöver hög datalagringskapacitet som 
gör det möjligt att övervaka relationer och vidta åtgärder för att förfina relationer. 
Relationsminne är ett uttryck som Storbacka och Lehtinen (2012) påstår har fått ökad 
betydelse bland organisationer och relationsminnet delas in i två dimensioner, 
organisatoriskt och personligt minne.  

Organisatoriskt minne består av databaser som automatiskt lagrar olika 
relationsdimensioner såsom utbytesvolym, inköpta varor, erlagda priser. Minnet bidrar till 
att företag har möjlighet att föreställa sig ett framtida kundmöte.  

Personligt minne handlar om kundinformation som finns i anställdas minne och inte är 
lagrad av företaget. Enligt Storbacka & Lehtinen är det ett problem för företag att det 
personliga minnet inte är integrerat med organisatoriska minnet. Det kan vara så att en 
person med goda kunskaper om kunderna inte överlämnar den informationen till det 
organisatoriska minnet och risken är att informationen försvinner med personen om han/hon 
lämnar företaget (Storbacka & Lehtinen, 2012). 

Dem här två dimensionerna gör det möjligt för företag att skapa kundprofiler med 
exempelvis kundernas önskemål och preferenser gällande vissa komponenter i 
relationsstrategin. Det här gör att företag har tillgång till relationsinformation inför varje 
kundmöte (Storbacka & Lehtinen, 2012). 

Kunddata som är lagrad och klassificerad i databasen kallas ”data warehousing”, även 
kallat informationslager och när den här datan omvandlas till användbar information 
kallas det ”data mining” eller datautvinning. Med hjälp av informationslagring har 
företag möjlighet att lagra värdefull information om sina kunder. Den här lagrade 
informationen kan användas på ett värdeskapande sätt med hjälp av datautvinning, 
exempelvis genom att bestämma erbjudanden för specifika kundgrupper, baserat på antal 
tillfällen som kunden återkommer och köphistorik (Davenport, 1998; Al-Mashari, 2003).  
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2.5.3 Affärsmål   
King och Burgess (2008) menar att utvecklingen av teknologin driver organisatoriska 
strategier till att integreras med teknologin och att det här är en prestationsfaktor för företag, 
vilket betyder att CRM system är en viktig del för att uppnå affärsmål.  

Molntjänster bidrar till att effektivt dela med sig av resurser för att uppnå mål som hög 
effektivitet, låga kostnader och att användare skall få uppleva en snabb tjänst (Shui-li & 
Jian-xun, 2015). Fördelarna med CRM-systemet är att det eliminerar risken för att 
användbar kunddata försvinner om exempelvis anställda lämnar företaget, och det är här 
som databaser kommer till användning för att lagra kunddata (Gummesson, 2002). Utifrån 
sparad kundinformation kan företag extrahera, analysera och hitta nya affärsstrategier (Chen 
& Popovich, 2003).  

2.5.4 Funktioner   
CRM system bidrar till att företag får tillgång till ett effektivt verktyg för kundhantering 
såsom marknadsföring och försäljning online, och få grepp om kundbaser som kan 
generera värde till företaget (Shui-li & Jian-xun, 2015). Torggler (2008); Aurelie & Laïd 
(2008); Xu & Walton (2005) identifierar delfunktioner som ett CRM system bör 
innehålla och delfunktionerna klassificeras i tre olika typer av CRM; Operativ, analytisk 
och interaktiv CRM.  
 
Nedan beskrivs operativ och analytisk CRM då interaktiv CRM beskrivs under området 
marknadsanalys.  
 
Operativ CRM: 

Den operativa delen av CRM omfattar verktyg som stödjer vardaglig hantering av 
marknadsföring, sälj och service genom att automatisera processer kopplade till 
kundrelationen. Data samlas via olika punkter såsom email, fax, salesforce och via 
webben (Xu & Walton, 2005). Datan samlas sedan i en databas som finns tillgänglig för 
alla som har kundkontakt. Fördelen med operativ CRM är att den kan personifiera 
relationen med kunden och förbättra respons utifrån kundens behov. (Xu & Walton, 
2005) 
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Följande funktioner bygger upp operativ CRM (Torggler 2008): 

● Automatisering av marknadsföringsprocesser: Gör så att man kan 
tillhandahålla kunder med rätt information vid rätt tillfälle via de rätta kanalerna 
som t.ex. kampanjer och rabatter.  

● Kampanjplanering: Data och statistik som finns i systemet kan skapa en grund 
för planering av eventuella kampanjer genom att analysera t.ex. optimala kanaler, 
mål, målgrupp, finanser. 

● Kampanjgenomförande: Systemet kan automatisera genomförandet av delar av 
kampanjen genom att erbjuda kundanpassade produkter vid rätt kanal och event-
triggered content.  

● Kampanjkontroll: Data och statistik i systemet skapar sätt att övervaka pågående 
eller avslutade kampanjer för att se om de har nått önskat resultat. I sin tur kan 
datan skapa kunskap för planering av framtida kampanjer.  

● Säljstöd: Stödjer alla säljaktiviteter vid kundkontakt. Fokus ligger på att kunna se 
vilka som är potentiella köpare eller återkommande kunder.  

● Orderstöd: Övervakning av pågående order och framtida order. Information så 
som pris, kontrakt, fakturor och dokument bör följa med.  

● Stöd för kundtjänst: Sparar data såsom kundhistorik, produktdata och ärenden 
för att underlätta ärendehanteringsprocesser. Ger också kundmedarbetare 
möjlighet att tilldela ärenden till rätt person i företaget och kontrollera utförandet 
av ärenden.  

● Klagomålshantering: Genererar feedback från kunder som sedan kan användas 
för förbättring av kundnöjdhet och lösning av problem.  

 

Analytiskt CRM: 

Analytisk CRM inkluderar förberedelse, analys och förbättring av processer som handlar 
om att fatta beslut utifrån kunddata. Detta är data som har samlats under marknadsföring, 
sälj eller tjänster. I sin tur kan analysen av det här datan bidra till bättre kund- och 
marknadsförståelse samt skapa konkret och mätbar data om företagets prestanda 
(Torggler 2008). Författaren urskiljer tre huvudområden inom analytisk CRM. 

● Marknadsanalys: Behandlar mätningen och analysen av pågående 
marknadsföringskampanjer och kundnöjdhet.  

● Säljanalys: Behandlar mätningen och analysen av säljprocesser och indikatörer 
om förlorade kunder och möjliga framtida kunder.  

● Tjänstanalys: Behandlar mätningen och analysen av tjänster med mål att 
effektivisera dem och eliminera flaskhalsar.  
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2.5.5 Marknadsanalys 
Kunders beteendemönster kommer förändras med tiden, därför är det viktigt för företag att 
försöka förutse kunders beteende som underlättar för företag att tillmötesgå kundens 
efterfrågan och preferenser (Rahimi & Yazdanfar, 2015). Kumar och Reinartz (2012) 
beskriver huvudsakliga orsaker och trender som bidrar till att det är nödvändigt för företag 
att inta strategiska metoder vid kundhantering. Dessa trender är uppdelade i två delgrupper, 
demografi och beteendeförändringar och för att utveckla en kundfokuserad affärsstrategi, 
krävs det att beakta konsumenternas beteendeförändringar (Kumar & Reinartz, 2012).  

Demografiska förändringar (ökad medelålder, etniska skillnader, ökad individualism) har 
uteslutits i studien. Nedan följer beteendeförändringar som Kumar & Reinartz (2012) 
påpekar är viktigt för företag att ha i åtanke vid utveckling av kundcentrerad affärsstrategi. 

Tidsbrist 

Människor tenderar allt mer till att eftersträva en tidseffektiv vardag och det innebär 
exempelvis att det kan bli dyrbart för företag att ha särskilda öppettider. Ett fenomen som 
växer är “multitasking” och i det här syftet betyder det att människor riktar sig mot att göra 
fler saker samtidigt såsom att använda mobiltelefon i kombination med transport. Den här 
utvecklingen är en bidragande faktor till att företag satsar på internettjänster och fokuserar 
mer på tidsvärdering vid interaktion med kunderna (Kumar & Reinartz, 2012). 
 
Värderingsmedvetenhet och intolerans mot låg service 
 
Kunder förlitar sig på produkter och har högre förväntningar på servicetillgänglighet. I takt 
med att kunder blir mer införstådda på marknadens utbud och testar olika produkter och 
tjänster, ökar kundernas förväntningar. Enligt Kumar and Reinartz (2012), har kundnöjdhet 
inte ökat i länder såsom USA, Tyskland och Sverige. Det här kan bero på att teknologi-
inriktad CRM implementation bidrog till fler missnöjda kunder. Genom att företag ersatte 
personlig interaktion med användning av teknologi och förlitade sig mer på internet eller 
telefonsupport, upplevde kunder lägre kvalité på ärendehanteringen (Kumar & Reinartz, 
2012). 
 
Informationstillgänglighet och teknisk lämplighet 

I takt med att teknologin utvecklas ökar informationstillgängligheten och det blir enklare för 
människor att söka information. I en undersökning gjord av (Internetworldstats.com) från 
2015, visade det sig att 3,3 miljarder människor i världen var uppkopplade på internet. 
Mobilteknologins utveckling bidrar till att människor blir mer kunniga på att jämföra 
produkter och pris på marknaden och det här leder till att konsumenter får större makt på 
marknaden (Kumar & Reinartz, 2012). 
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Ökad användning av sociala medier 

Företag kan använda sociala medier som ett verktyg för att förstå vad kunder vill ha, och 
kan utnyttja det här för att utveckla produkter, kommunikationsstrategier och mäta framsteg. 
Sociala medier gör det möjligt för företag att bland annat integrera med kunder och få 
feedback på sina tjänster (Kumar & Reinartz, 2012). 

Minskad kundlojalitet 

Lojalitet är något som företag inte kan ta för givet (Kumar & Reinartz, 2012). Enligt Kumar 
and Reinartz (2012), gjordes en studie på kunder mellan 25 och 49 år, där det visade sig att 4 
% var lojala till ett specifikt märke och 96 % var beredda att byta mellan olika märken. Det 
betyder att företag behöver arbeta hårt för att övertyga sina kunder (Kumar & Reinartz, 
2012). 

Uppkomsten med självservice 

Internetbanker erbjuder kunder möjlighet att köpa aktier och söka information på egen hand 
(Kumar & Reinartz, 2012). Med hänsyn till att liknande verktyg ökar, behöver inte kunderna 
integrera med personalen. Internetshopping och hemleveranstjänster har haft stor påverkan 
på att utveckla mer lättillgängliga dygnet runt erbjudanden. Företaget skall satsa på att göra 
själv-service tillgängligt för sina kunder men också erbjuda dem möjligheten att få hjälp vid 
komplexa problem (Kumar & Reinartz, 2012). 

Ett centralt begrepp inom CRM är skapandet av kundvärde och det är inte att maximera 
avkastningen av enskilda transaktioner utan snarare att skapa bestående relationer 
tillsammans med kunden (Storbacka & Lehtinen, 2012). En lyckad CRM strategi involverar 
aktiviteter som tillsammans bidrar till att uppnå långvarig och unik konkurrensfördel 
(Kumar & Reinartz, 2012). 
 
Torggler (2008) beskriver interaktiv CRM och det handlar om kommunikationen mellan 
företag och kund genom olika digitala kommunikationskanaler såsom email och chat. För att 
åstadkomma detta, är det möjligt att företag behöver integrera övriga system med CRM 
systemet, detta för att tillhandahålla kundinformation genom hela den tekniska värdekedjan 
(Xu & Walton, 2005).  
CRM ur ett interaktivt perspektiv involverar systemfunktioner och komponenter för att vidta 
CRM strategier (Torggler, 2008; Kumar & Reinartz, 2012).  
 

1. Hantering av kontaktuppgifter: Inkluderar verktyg för att behålla och hantera 
kunduppgifter som adress, kontaktpersoner och relationsstatus. Dessa uppgifter 
sparas i en central databas som görs tillgänglig för samtliga kundprocesser (Torggler, 
2008).  
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2. eCRM: Detta gör det möjligt att samla in data från internetbaserade aktiviteter som 

skall vara tillgängligt i en central databas för vidare användning (Torggler, 2008).  
 

3. Kundinterakionscenter: Innefattar basen för all kundtjänst inom organisationer. 
Samlar olika kontaktkanaler till en plattform där olika typer av ärenden kan hanteras 
(Torggler, 2008).  

 
4. Integration och anpassning av organisatoriska strategier: Det här innebär att 

synkronisera processer, system och belöningssystem som möjliggör implementation 
av kundhanteringsprinciper. Hur kunden uppfattar interaktionen med företag beror 
möjligtvis på interna aktiviteter såsom produktutveckling, IT-support och 
kundhantering. Processer inom företag innefattar sammankoppling av kunders behov 
och företagets mål för att skapa produkter och servicetillgänglighet (Kumar & 
Reinartz, 2012). 

 
5.  Informationsinsamling och anpassning till teknologin: Omfattar all användbar 

teknologi och processer för att samla, lagra och behandla relevant och passande 
kundinformation, som i sin tur möjliggör implementation av 
kundhanteringsprinciper. Vetskapen om att teknologi är format kring strategi, 
processer och människor är viktigt (Kumar & Reinartz, 2012). 

2.5.6 Kundanalys  
 
Ett relationsstyrt företag har som mål att öka sin kunskap om hur kunder skapar sina egna 
värden, vilket gör det enklare för företag att utvärdera hur de kan stödja kunden med sin 
kompetens. Utan en förståelse av värdeskapandet är det svårt att utveckla en relation som 
gynnar både kund och leverantör (Storbacka & Lehtinen, 2012). För att förstå kundens 
värdeskapande process, beskriver Storbacka & Lehtinen det genom nedanstående definition 
och fyra delar.  

“En process genom vilken kunden uppfyller sina egna mål” 
(Storbacka & Lehtinen, 2012, s.14). 
 
Kundrelationernas processkaraktär: Det är nödvändigt att betrakta kundrelationer som en 
process eftersom de alltid består av ett flertal möten. Genom att sträva efter ett genuint 
samspel med kunder, ökar chanserna för en framgångsrik relation. 

Från försäljning till CRM: Kundrelationer har av tradition behandlats som en serie 
inköpshändelser. Det här innebär att om ett företag köper in produkter eller tjänster, är det 
fördelaktigt att fastställa kundens behov, och försöka finna aktörer på marknaden som kan 
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uppfylla dessa behov. Leverantören måste intressera sig för att överföra sin kompetens till 
kunden, som kan bidra till att förbättra kundens värdeskapande process (Storbacka & 
Lehtinen, 2012). 

Att sitta på samma sida av bordet: Den här delens syfte innebär bland annat att undvika att 
kullkasta den andra partens argument och på detta sätt uppnå en bra affär för säljaren. Det är 
istället viktigare att utveckla en gemensam process där tanken är att båda parter vinner när 
relationen är utvecklad. 

Från produktionsprocess till värdeskapande: Traditionellt sätt har kundrelationer setts ur 
olika perspektiv såsom kund, produkt och produktion där varje perspektiv inriktar sig på 
olika företagsformer. En kundorienterad organisation ser sina aktiviteter med utgångspunkt i 
kunden, och ofta har kunderna en kontaktperson som ansvarar för samspelet mellan kunden 
och säljaren. 

Automatisering av processer tillhör en av flera positiva delar med CRM eftersom det 
medför att företag har möjlighet att samla information om kunderna, få feedback och 
definiera lönsamma kunder, vilket kan generera konkurrensfördel för företag (Rahimi & 
Yazdanfar, 2015; Khodakarami & Chan, 2014).  CRM system bidrar till effektiv 
informationshantering om kunder inom företag och för att ge exempel på olika typer av 
kunddata har Kim & Park (2003) kategoriserat kundinformation i tre typer. 
 

1) Information om kund: Den här typen av kundinformation handlar om anställdas 
information om sina kunder och interaktion med kunderna. Företag har möjlighet 
att få förståelse för exempelvis lönsamhet och köpvanor (Kim & Park, 2003). 
 

2) Information för kunderna: Information som riktar sig mot kunderna involverar 
organisationens produkter, tjänster och övrig användbar information om företaget. 
Den här typen av information kan förmedlas via olika kommunikationskanaler 
såsom mail, webbsidor etc. (Kim & Park, 2003). 

 
3) Information från kunder: Inkluderar feedback från kunder, vilket kan handla om 

klagomål, förslag och förfrågningar m.m. (Kim & Park, 2003). 
  
Khodakarami & Chan (2014) hänvisar till (Garcia-Murillo et al. 2002; Malte & Walter 
2006) som beskriver de här tre typerna som kunskap om kund, kunskap för kunderna, 
kunskap från kunder. Där kunskap om kund och kunskap från kunder krävs för förbättring 
av organisatoriska processer (produktutveckling och kundsupport). Kunskap för kunderna 
krävs för att stödja kundrelationer och uppfylla kunders behov.  
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3 Metod 
I det här kapitlet presenteras metoden för insamling och analys av empirisk data. Här 
beskrivs hur metoden har gått tillväga och det övergripande upplägget. 

3.1 Val av metod 
Syftet med insamling av empirisk data är att få förståelse för hur företagen använder sina 
CRM-system i verkligheten. Därför har vi valt att intervjufrågorna skall vara av öppen 
karaktär där informanterna har möjlighet att beskriva sina yrkesvanor. Enligt Jacobsen 
(2002) är öppna intervjufrågor att föredra och vi ansåg även att det passade för vår studie 
då den är av kvalitativ karaktär. 
 

Vårt syfte är att frågorna under intervjun skall utgå ifrån huvudområdena i vårt teoretiska 
ramverk. Därefter har vi valt att samla in empirisk data genom en metod som Jacobsen 
(2002) beskriver som “mellanting” och inte genom en strukturerad eller öppen metod. 
Jacobsen (2002) definierar “mellanting” som semi-strukturerade där dem varken är över- 
eller understrukturerade intervjuer. Problemställningen som framställs i studien är av 
explorativ natur, vilket innebär att vi behöver en djupgående insamling av empirisk data, 
som motsvarar kvalitativ metodval (Jacobsen, 2002). 

3.2 Urval av intervjupersoner 
Studiens resultat påverkas av vilka företag som intervjuas, därför var det viktigt att 
företag stämde överens med vårt forskningsområde. Det krävdes att företaget var ett 
nystartat företag, som funnits i maximalt 5 år, har maximalt 15 anställda och använder ett 
CRM system.  
  
Alla företag som passar in på ovanstående kriterier var därmed relevanta för studien. 
Urvalet av intervjupersoner började med att besöka SUP46 hemsida, ett kluster för 
svenska startups i Stockholm. Därefter kontaktade vi företag som hade potential att 
stämma överens med studiens kriterier. Totalt 10 företag kontaktades, där fyra företag 
accepterade intervjuförfrågan. Dock visade det sig att endast ett av företagen matchade 
studiens kriterier. För att hitta ytterligare företag att intervjua, frågade vi kontaktpersonen 
på företaget som accepterade intervjun om hjälp och därigenom kunde vi kontakta ett till 
företag som matchade kriterierna. 
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3.2.1 Företagspresentation 
Nedan visas en tabell med övergripande information om respektive företag. Därefter 
följer en sammanfattande text som ger ytterligare beskrivning av företagen.  
 
Tabell 3.1 Information om företagen  
		 Beatly	AB	 Djenee	AB	

Bransch	 Onlinemarknadsföring	 Digitala	tjänster	

Säte	 Stockholm	 Stockholm	

Grundat	 Maj	2015	 Maj	2015	

Antal	personer	 5	 9	

Införskaffade	CRM-system	 I	samband	med	att	den	
grundades	

I	samband	med	att	den	
grundades	

Systemleverantör	 Pipedrive	 ZenDesk	

 
Beatly AB är ett nystartat företag i Stockholm som bedriver försäljning inom online 
marknadsföring. Deras huvudsakliga affärsidé är att skapa förutsättningar för kunder att 
stärka sitt varumärke genom att exempelvis marknadsföra sin produkt eller tjänst via 
inflytelserika personer på sociala medier. Företaget grundades i Maj 2015 och har totalt 
fem anställda. Beatly införskaffade ett CRM system i samband med uppstart. Företaget 
använder sig av CRM systemet Pipedrive.  
  
Djenee AB är ett nystartat företag i Stockholm som erbjuder en digital conciergetjänst, 
vilket innebär att erbjuda kunder alla möjliga tjänster såsom hemlevererad mat/produkter, 
chaufförer och bokning av resor via deras applikation. Verksamheten är helt beroende av 
kundtjänst då deras tjänst handlar om att uppfylla alla kunders önskemål och behöver då 
konstant personlig service. Företaget grundades i Maj 2015 och har totalt 9 anställda. 
Djenee skaffade CRM system i samband med att dem grundades och CRM systemet 
heter ZenDesk. 
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3.3 Intervju  

3.3.1 Genomförande av intervjun 
 
Det har genomförts två stycken semistrukturerade intervjuer där frågorna har baserats på 
en frågeguide som skapats utifrån vårt teoretiska ramverk. Den här metoden resulterade i 
öppna svar och för att få utförliga svar ställdes följdfrågor. Intervjun riktar sig mot en 
person på företaget som dagligen använder CRM systemet och har en ansvarsroll inom 
företaget.  
 
Företagen som intervjuades är baserade i Stockholm. Då studien hade en begränsad 
tidsram för fanns det inte möjlighet att genomföra “face-to-face” intervjuer i deras 
kontor. Bryman (2012) nämner två olika metoder för att genomföra internetbaserade 
intervjuer. Den första är en webbaserad intervju som bland annat inkluderar intervju 
genom ett frågeformulär på en hemsida. Den andra är kommunikationsbaserad, vilket 
innebär intervju via chatt eller mail. Även om Jacobsen (2002) påstår att besöksintervjuer 
är den mest lämpliga datainsamlingsmetoden bestämde vi oss för att sammanställa ett 
frågeformulär som intervjudeltagaren besvarade via mail. Bryman (2012) ger även 
exempel på två metoder för datainsamling via mail eller chatt. Den första 
intervjumetoden handlar om att vara uppkopplad under tiden som intervjudeltagaren 
besvarar frågorna, vilket betyder att eventuella oklarheter kan besvaras direkt. Den andra 
metoden innebär att intervjudeltagaren besvarar frågorna och skickar tillbaka 
frågeformuläret med eventuella frågor som intervjuaren besvarar vid ett senare skede 
(Bryman 2012). 
 
Vi valde att skicka frågeformuläret till intervjudeltagaren på mail utan att stämma av 
tidpunkt för intervjun. Det här ansåg vi var lämpligt eftersom intervjudeltagaren fick god 
tid på sig att besvara frågorna och ifall det uppstod oklarheter med frågorna, förklarade vi 
dem i samband med att intervjudeltagaren skickade tillbaka frågeformuläret. Det är både 
ekonomiskt och tidseffektivt att genomföra intervjuer via mail och att det är smidigt att 
samla intervju data (Bryman, 2012). Fördelen med den här typen av intervju är att det kan 
resultera i utförliga svar eftersom intervjudeltagaren har lång tid på sig att svara (Bryman, 
2012), vilket var en bidragande faktor till att metoden valdes. 
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3.3.2 Utformning av intervjuguide 
 
Strukturen på frågeguiden är utformad efter vårt teoretiska ramverk. Utifrån sex områden 
i ramverket har frågor tagits fram som är relevanta inom det området. För att få en 
tydligare bild av personen och företaget i intervjun, valde vi att börja med 
introduktionsfrågor och avsluta intervjuguiden med avslutningsfrågor. Nedan följer en 
tabell över vilka områden studien har utgått ifrån för att skapa frågorna, följt av 
numrerade frågor i punktform. Tabellen visar frågor som använts i resultat och 
diskussion.  
 
Tabell 3.2 Intervjuguide 

Område	 Frågor	

		
Introduktion	om	
företaget	
		

5.					Berätta	lite	om	företaget	
7.					Är	ni	ett	startup	företag?	
8.	innebär	Vad	det?	

		
		
Varför	CRM	

13.		Hur	valde	ni	systemet?	
14.		Varför	tyckte	ni	det	var	viktigt	att	ha	ett	system?	
15.		Hur	ofta	systemet	används?	
16.		Till	vilka	typer	av	ärenden?	
17.		Hur	får	ni	er	kundinformation?	
18.		Vilken	typ	av	kundinformation	finns	i	systemet?	

		
Datalagring/datautvin
ning		

19.		Hur	stödjer	systemet	säljprocesser?	
20.		Hjälper	den	insamlade	kunddatan	er	att	fatta	beslut?	
21.		Hjälper	det	er	anpassa	produkter	och	tjänster	efter	kundens	
behov?	

Affärsmål	 22.		Hur	stödjer	det	era	affärsmål?	
23.		Hur	stödjer	det	era	kundrelationer?	
24.		Bidrar	användningen	av	systemet	till	ökad	kundlojalitet	och/eller	
kundnöjdhet?	

		
Funktioner	

25.		Vad	använder	ni	för	programvara/Vad	heter	systemet?	
26.		Vilka	systemfunktioner	använder	ni	ofta?	
27.		Finns	det	funktioner	i	systemet	ni	inte	har	någon	användning	av?	
28.		I	så	fall,	vilka?	
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Marknadsanalys	

29.		Hur	använder	ni	kundprofiler	i	systemet?	
30.		Finns	det	olika	kanaler	inom	systemet	för	att	kommunicera	med	
kunder?	
31.		Använder	ni	sociala	medier	vid	kommunikation	med	kunder?	
32.		Är	dem	integrerade	i	systemet?	
33.		Stödjer	systemet	självservice?	
34.		Leder	användningen	av	systemet	till	sämre	eller	mindre	
personlig	kundkontakt?	
35.		Hur	hanteras	kundernas	säkerhet?	Känslig	info	etc.	
36.		Anser	du	att	systemet	bidrar	till	att	kunna	ha	ett	enhetligt	
ansikte	mot	kunden	oavsett	vem	i	företaget	interagerar	med	
kunden?	
37.		Bidrar	systemet	med	ökad	kundkontakt?	
38.		Om	ja,	hur?	

		
Kundanalys	

39.		Stödjer	systemet	insamling	av	data?	
40.		Hur	hjälper	det	er?	
41.		Vad	sparar	ni	för	typ	av	kundinformation?	
42.		Vad	är	ett	syfte	med	att	lagra	kunddata?	
43.		Genererar	systemet	statistik	om	kunderna?	
44.		Vad	för	typ	av	statistik?	
45.		Får	ni	feedback	från	kunder	via	systemet?	
46.		Vad	gör	ni	med	den?	
47.		Använder	ni	er	av	Köphistoriken	som	lagras	i	systemet?	

Avslutningsfrågor	 48.		Uppfyller	CRM	systemet	era	mål?	
50.		Enligt	din	åsikt,	tror	du	att	nystartade	företag	behöver	CRM	
system?	
51.		Vilka	positiva	eller	negativa	effekter	har	CRM	systemet	för	er	
verksamhet?	
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3.5 Litteratursökning 
 
Relevant teori har tagits fram för studien genom att använda böcker, elektroniska böcker, 
vetenskapliga artiklar och tidskrifter från biblioteken på Lunds Universitet och från 
bibliotekens gemensamma söktjänst. Google Scholar har varit användbart då det hjälpt 
oss att hitta artiklar och böcker som inte varit tillgängliga via Lunds Universitet. 
Litteraturen är en grund för oss att skapa vår empiriska undersökning, vilket i sin tur leder 
oss till att sammanställa ett resultat och slutsats.   
 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Genom litteraturgenomgången fördjupar vi oss i ämnet, vilket underlättade framtagandet 
frågeguiden. Det bidrog till djupare förståelse för undersökningsområdet och förberedde oss 
att besvara eventuella frågor från intervjudeltagaren. Vi har valt att skicka vår fullständiga 
uppsats till företagen och enligt Bryman (2012) är det här nödvändigt för att bekräfta att vi 
som forskare har skapat en korrekt uppfattning av verkligheten. 
  
Under studien har studenter och lärare förmedlat positiv och negativ feedback. För att 
genomföra undersökningen på ett korrekt sätt, har val av metoder granskats och motiverats. 
Bryman (2012) nämner att om en studie utgår från lika förutsättningar vid genomförandet av 
undersökningen, leder det till högre pålitlighet. Vi är medvetna om att undersökningen 
innefattar resultat utifrån två olika CRM system, vilket skulle kunna anses som olika 
förutsättningar för undersökningen. Genom att intervjuerna utfördes utifrån en gemensam 
frågeguide över e-mail, ställdes intervjudeltagaren inför likvärdiga förutsättningar inför 
intervjun och enligt Jacobsen (2002) leder det här till ökad kvalité på intervjuerna.  
  
Att intervjumetoden genomfördes över mail anses som lämpligt för studien. Med tanke på 
att frågorna möjligtvis kräver betänketid, är det troligt att resultatet hade påverkats negativt 
av en telefonintervju. 
  
Bryman (2012) beskriver överförbarhet såsom i vilken grad resultatet anses vara 
generaliserbart till andra situationer och miljöer. Studiens resultat kommer exempelvis 
kunna användas av nystartade företag som vill veta mer om hur användning av ett CRM 
system kan stödja deras verksamhet. 
  
Vår intervjumetod kan kritiseras ur den synvinkeln att intervjudeltagaren inte säger sig 
vara den person som vi förutsätter. Den här risken minskar vid en fysisk intervju men 
med tanke på att intervjudeltagarna hålls anonyma, minskar risken för att det problemet 
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uppstår. Vi kan heller inte säkerställa att datainsamlingen stämmer överens med 
verkligheten. 
 
Det är möjligt att två intervjuer anses som brist på trovärdighet då studien inriktar sig på 
användning av CRM system. Med tanke på att undersökningen inriktar sig mot nystartade 
företag, var det brist på potentiella företag att intervjua. Möjligtvis skulle vi även ha 
kunnat intervjua fler användare på företaget, men för att göra studien mer sanningsenlig, 
intervjuades endast personer med en ansvarig roll inom företaget.   

3.7 Etik 
Jacobsen (2002) beskriver ett par etiska aspekter som vi tagit hänsyn till under 
insamlingen av empirisk data och inför samt efter intervjuerna. De här etiska aspekterna 
är bland annat; Informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli rätt återgiven. 
 
Informerat samtycke innebär att deltagandet i intervjun är frivilligt och att 
intervjudeltagaren är medveten om eventuella risker som intervjun medför (Jacobsen, 
2002). Det här vi tagit hänsyn till genom att informera företaget om uppsatsens syfte och 
intervjuns innehåll. Målet var att intervjudeltagaren skulle få en bild av syftet med 
studien för att sedan kunna avgöra om de ville delta i studien eller inte, utan att vi 
påverkade deras val. 
 
Det var viktigt att låta intervjudeltagaren avgöra om de vill förbli anonyma eller inte. Det 
här anpassades genom att efter låta intervjudeltagaren avgöra ifall de vill att företagets 
namn hålls anonymt. Jacobsen (2002) nämner att det är lämpligt att radera all form av 
identitetsidentifiering och därför raderades all form av mail kontakt med 
intervjudeltagaren. Intervjudeltagarens namn bortses i undersökningen eftersom det inte 
påverkar resultatet.  
 
Kravet på att bli rätt återgiven tog vi hänsyn till genom att fråga intervjudeltagaren ifall 
de vill ta del av intervjuresultatet och uppsatsen innan publicering. 
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4 Resultat 
I det här kapitlet presenterar vi resultatet av våra intervjuer vi genomfört via mail. Vi har 
intervjuat två nystartade företag och vi har valt att visa resultatet ur intervjudeltagarens 
perspektiv i löpande text.  

4.1 Användningen av CRM system inom nystartade företag 
Introduktion 
  
Beatly AB: Vi är ett ”startup” företag och vi sitter på SUP46 (Start-Up People of 
Sweden). Att vara ett nystartat företag innebär att vi är ett fåmansbolag som fortfarande 
lär sig och utvecklar produkten efter marknadens respons. Nystartade företag är en platt 
organisation som ständigt söker efter förbättringsmöjligheter. Vi tillhandahåller en 
marknadsplats för Influencer Marketing. Med denna hjälper vi företag att nå ut med hjälp 
av inflytelserika personer i sociala medier.  
  
Djenee AB: Ja, vi är ett nystartat företag och det innebär att vi ständigt söker efter 
förbättringsmöjligheter. Vi hjälper våra kunder med precis vad som helst så länge det är 
lagligt och vi får betalt. Det inkluderar allt från leveranser, hantverkare, reseplanering, 
import, projektledning, IT-support, events och mycket där till.   

4.1.1 Varför CRM 
  
Beatly AB: Vi valde systemet utifrån budget, vårt behov (B2B Sales), typ av företag och 
rekommendationer. Anledningen varför vi anser att det är viktigt är för att inte gå miste 
om viktig data. CRM systemets används i stort sett varje dag för att samla kunddata om 
vad de köpt och för att se hur resultatet blev med kunden. Vi använder systemet till 
ärenden såsom att lagra kundinformation, se historik om specifika kunder eller personer, 
köphistorik, priskoll och hur vi kan förbättra affären till nästa gång. I systemet sparar vi 
information såsom företagsnamn, kontaktperson, adressuppgifter för fakturering och e-
postadresser. 
  
Djenee AB: Vi valde systemet tillsammans inom företaget, då flera har jobbat i systemet 
och var nöjda med det så var det ett enkelt val. Det är viktigt för att vi hanterar hela vår 
produkt från vårt CRM system så utan det hade vårt företag aldrig fungerat. Med 
ZenDesk så har vi möjlighet att samla all kommunikation från alla våra kanaler under ett 
och samma gränssnitt. Vi anser även att det är viktigt för det möjliggör hantering av 
kundförfrågningar via mobilapplikationer som är kopplade till systemet, och det hjälper 
oss att strukturera data. Vi erbjuder kundservice dygnet runt vilket innebär att vi använder 
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CRM systemet varje dag. Systemet används för att besvara och lösa alla våra kunders 
förfrågningar, hantera leverantörskommunikation och internkommunikation. Vi får vår 
kundinformation via kunden och research och det inkluderar allt från kundernas intressen, 
personnummer, musiksmak, familjemedlemmar, adress, telefonnummer och mer därtill. 

4.1.2 Datalagring för datautvinning  
  
Beatly AB: Systemet stödjer våra säljprocesser och det hjälper oss att fatta beslut, vidta 
åtgärder och till en viss del anpassa produkter och tjänster utifrån kundens behov. 
 
Djenee AB: CRM systemet stödjer våra säljprocesser genom lättillgängliga lösningar på 
flera problem, vilket gör det möjligt för oss att lösa kundens problem och locka dem till 
att handla hos oss. Insamling av kunddata hjälper oss att förstå vem det är vi pratar med 
och att vi kan utgå ifrån strategier när vi kommunicerar med kunden. Systemet bidrar till 
att vi hittar förbättringsområden som berör exempelvis våra produkter. Vi har även 
möjlighet att mäta framsteg. 

4.1.3. Affärsmål 
Beatly AB: I dagsläget stödjer tyvärr inte systemet våra affärsmål, dock är det fullt 
möjligt att applicera i systemet. CRM Systemet stödjer våra kundrelationer genom att det 
håller oss påminda om när och hur vi skall återkoppla till våra kunder samt att det bidrar 
till ökad kundlojalitet och/eller kundnöjdhet. 
 
Djenee AB: Vårt affärsmål är att leverera service i världsklass genom att effektivt kunna 
lösa våra kundproblem, oberoende på geografisk position och med hjälp av vårt 
modifierade CRM system så har vi möjlighet att göra det här. CRM systemet inkluderar 
effektiva verktyg som stödjer våra kundrelationer. Det involverar exempelvis att vi enkelt 
kan kommunicera med kunden och det hjälper oss att erbjuda utmärkt kundsupport där vi 
hjälper dem med vad som helst. Vi har en genomsnittlig kundnöjdhet på 98 % så jag 
påstår att det bidrar till ökad kundlojalitet och/eller kundnöjdhet. 

4.1.4 Funktioner 
 
Beatly AB: Det är ett molnbaserat CRM System som heter Pipedrive och vi använder 
systemet i princip varje dag, minst 3-4 gånger per vecka. Systemfunktioner som används 
ofta är lagring av data, dock använder vi inte funktioner som fakturering men vi använder 
externt fakturahanteringsprogram som heter Billecta. 
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Djenee AB: Vi använder ett molnbaserat CRM system (ZenDesk) och systemfunktioner 
som vi ofta använder är kommunikation, leverantörslösningsverktyget och geografisk 
positionering. I och med att det går att lägga till eller ta bort funktionalitet i systemet, 
finns det inga aktiva funktioner som vi inte använder, dock finns det flertalet funktioner 
som vi inte har användning av. 

4.1.5 Marknadsanalys 
 
Beatly AB: Vi använder kundprofiler i systemet för att särskilja olika typer av kunder, 
mediebyråer, direktkunder etc. Dock finns det inte direkt särskilda kanaler för att 
kommunicera med kunder. Sociala medier är en viktig komponent i vår ”growth strategi” 
men i dagsläget är det inte integrerat i systemet utan våra sociala medier är integrerade 
mot GA (Google Analytics). Vi bör se över detta i framtiden. CRM systemet stödjer 
självservice genom Intercom. Systemet leder till ökad kundkontakt och det hjälper oss att 
bli relevanta. Kundernas säkerhet hanteras på så sätt att kundinformationen enbart är för 
oss själva. Systemet bidrar absolut till att kunna ha enhetligt ansikte mot kunden oavsett 
vem i företaget som integrerar med kunden. 
 
Djenee AB: Vi använder kundprofilerna för att kunna förse våra kunder med bästa 
möjliga service och kunna förutse vad de behöver, vill göra eller tycker om. Det finns 
inte olika kanaler i systemet för att kommunicera med kunder, vi kommunicerar via en 
kanal som i sin tur kan kommunicera ut till flera. Vi använder sociala medier för att 
kommunicera med våra kunder och det är integrerat i systemet. CRM systemet stödjer 
inte självservice, alla kunder får personlig service. Kundernas info är krypterad med bästa 
möjliga säkerhet och systemet bidrar till att kunna ha enhetligt ansikte mot kunden 
oavsett vem i företaget som integrerar med kunden. Systemet bidrar även till ökad 
kundkontakt eftersom det är enkelt för oss att samla all kundkontakt och se till att de får 
bästa möjliga service. 

4.1.6 Kundanalys 
Beatly AB: CRM systemet stödjer insamling av data och det hjälper oss med att hålla 
koll/strukturera upp kunddata. Vi sparar all information i systemet, både kunder som är 
aktiva och inaktiva. Syfte med att lagra kunddata är att förbättra vår affär/få insikter i 
affären mot kund. Systemet generar statistik om kunderna såsom, senaste köpta 
kampanjer, budget, kontaktperson, leveransdatum etc. Vi får feedback från kunderna och 
det lägger vi in i systemet för att sedan analysera, vi använder även köphistorik som 
lagras i systemet. 
 
Djenee AB: Vårt CRM system stödjer insamling av data för och genom att det gör det 
möjligt för oss att förstå vem vi talar med, kan vi erbjuda god service. Vi sparar all 
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kunddata men det ligger väl krypterat. Systemet genererar statistik om kunderna genom 
ett avancerat verktyg som visar allt ifrån kundnöjdhet, antal inkommande och slutförda 
ärenden, geografisk översikt och mycket där till. Vi får feedback från kunderna och vi 
använder den för att mäta vårt arbete. Vi använder oss av köphistorik som lagras i 
systemet för att lokalisera våra stamkunder och för att lokalisera de som aldrig gjort ett 
köp för att sedan locka till oss nya kunder genom olika kampanjer. 
  
Avslutningsfrågor 
 
Beatly AB: I dagsläget uppfyller systemet vårt mål men det men kan ju ändras baserat på 
hur många anställda vi blir eller om det går att automatisera. 
 
Djenee AB: Ja, systemet uppfyller våra mål. 
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5 Diskussion 
Det här kapitlet diskuterar kopplingar mellan empiriska resultatet och litteraturen som 
presenteras i tidigare kapitel. Här kombineras egna tankar och funderingar kring resultatet 
och hur det förhåller sig mellan företagen.  

5.1 Varför CRM 
Vid val av CRM system är det viktigt att påpeka att båda företagen i vår undersökning är 
nystartade företag, vilket innebär att de har använt CRM systemet i ungefär ett år. 
Walsham och Sahay (2006) anser att informationsteknik har stor betydelse för 
verksamheten. Det är tydligt att CRM system har stor betydelse för båda organisationerna 
i undersökningen och valet av CRM system är därför en kritisk faktor för att företagen 
skall uppnå framgång. 
  
”Vi valde systemet tillsammans inom företaget, då flera har jobbat i systemet och var 
nöjda med det så var det ett enkelt val” (Bilaga D, Fråga 13). 
  
”Vi hanterar hela vår produkt från vårt CRM system så utan det hade vårt företag aldrig 
fungerat […]” (Bilaga D, Fråga 14). 
  
”Utifrån budget och rekommendationer, har vi valt CRM system […] vi anser att det är 
viktigt är för att inte gå miste om viktig data” (Bilaga B, Fråga 13, 14). 
  
Svaren tyder på att CRM systemen inom båda företagen har stor betydelse för deras 
verksamhet, det är även tydligt att systemets kapacitet att hantera och lagra data är en 
viktig del för dem. Utifrån litteraturen spelar CRM system en stor roll för 
kundorienterade företag att uppfylla kundernas behov, främst på grund av dess kapacitet 
att behandla kunddata (Beekman & Quinn, 2006). Båda företagen nämner bland annat att 
kunddata hjälper dem att fatta beslut och göra vissa åtgärder. 
  

5.2 Datalagring för datautvinning  
  
Enligt Davenport (1998) är informationslagring användbart för att lagra värdefull 
information om sina kunder och att den här informationen kan användas på ett effektivt 
sätt genom datautvinning. I vår studie anser båda företagen att systemet stödjer deras 
säljprocesser. Ett av företagen beskriver datautvinning utförligt genom att systemet 
hjälper dem att få en bild av personen och därefter kommunicera med kunden på ett 
strategiskt sätt.  
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Undersökningen visar att båda företagen använder både informationslagring och 
datautvinning då de påvisar vikten av att spara kundinformation. Datautvinning sker då 
ett av företagen förklarar hur systemet hjälper dem att förstå kunden, medan det andra 
företaget anser systemet hjälper dem till en viss del att anpassa produkter och tjänster 
efter kundens behov. 

 5.3 Affärsmål 
  
I frågan om CRM systemet uppfyller affärsmål, skiljde sig svaren mellan företagen. Ett 
av företagen anser att systemet inte uppfyller deras affärsmål men att det stödjer 
kundrelationer och leder till ökad kundnöjdhet. Det här företaget uttryckte sig på följande 
sätt om vad det innebär att vara ett nystartat företag: 
  
”[…] vi är ett fåmansbolag som fortfarande lär sig och utvecklar produkten efter 
marknadens behov […]” (Bilaga B, Fråga 8). 
  
King och Burgess (2008) menar bland annat att teknologin driver företagets strategier till 
att integreras med teknologin och att CRM system kan bidra till att företag uppnår sina 
affärsmål. I och med att företaget är nystartat, lär de sig av marknaden, vilket möjligtvis 
innebär att deras strategier inte har etablerats fullt ut. För att företagets CRM system skall 
kunna uppnå sina affärsmål, krävs det tydliga strategier som är integrerade med systemet. 
  
Det andra företaget beskriver deras affärsmål i frågan om CRM systemet uppfyller deras 
affärsmål. De nämner bland annat att: 
  
”Vårt affärsmål är att leverera service i världsklass […]” (Bilaga D, Fråga 22).  
  
Det här tyder på att de är medvetna om deras strategier för att uppnå sina affärsmål och 
det är därför intressant att lyfta fram deras affärsidé. Grundidén är att företaget kan stå till 
tjänst med allt som är lagligt och det här betyder att företagets största inkomstmedel 
kommer via kundkontakt. CRM systemet spelar stor roll för verksamhetens kundkontakt, 
det här poängteras under intervjun när vi ställde frågan om systemet stödjer 
kundrelationer och ifall det bidrar till ökad kundnöjdhet. Företaget lyfte fram att: 
  
”CRM systemet inkluderar effektiva verktyg som stödjer våra kundrelationer […]” 
(Bilaga D, Fråga 23).  
  
”Vi har en genomsnittlig kundnöjdhet på 98 % […]” (Bilaga D, Fråga 24). 
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Resultatet av intervjun med det här företaget visar på att CRM systemet uppfyller deras 
affärsmål, eftersom det framgår tydligt att kundrelationer och kundnöjdhet är en del av 
deras affärsmål. Litteraturen nämner exempelvis att CRM system bidrar till att effektivt 
dela med sig av resurser för att uppnå mål som hög effektivitet, låga kostnader och att 
användare skall få uppleva en snabb tjänst (Shui-li & Jian-xun, 2015). Det här visar på att 
CRM system möjligtvis hjälper företaget i vår undersökning att effektivt kommunicera 
med sina kunder och att hög kundnöjdhet baseras på kundernas upplevelse med systemet.  

5.4 Funktioner  
 
Företagen använder molnbaserade CRM system, vars namn är Pipedrive och ZenDesk. 
Båda företagen påpekar att CRM systemen används dagligen och det framgår även vilka 
funktioner som används mer eller mindre. Det är högst relevant för nystartade företag att 
använda CRM system, eftersom det bidrar till att företag får tillgång till ett effektivt 
verktyg för kundhantering, marknadsföring, försäljning online och få grepp om 
kundbaser som kan generera värde till företaget (Shui-li & Jian-xun, 2015). 
  
”Systemfunktioner som används ofta är lagring av data” (Bilaga B, Fråga 26) 
  
”Systemfunktioner som vi ofta använder är kommunikation, leverantörslösningsverktyg 
och geografisk positionering” (Bilaga D, Fråga 26). 
  
Precis som citerat ovan beskriver det, får vi uppfattningen om att ett av företagen har 
mindre användning av systemets funktionalitet. Analytiskt CRM innebär i litteraturen att 
analys av data bland annat bidrar till ökad kundförståelse (Torggler, 2008). Den här 
delfunktionen inom CRM system stämmer med ett av företagen som ofta använder 
datalagring, eftersom det uppfattas som att vara till hjälp för att fatta beslut utifrån 
kunddata. 
  
Svaret vi fick från ett av företagen, tyder på att CRM systemets funktioner används i 
större utsträckning än det andra företaget. Funktioner som används ofta för ett av 
företagen berör funktionen stöd för kundtjänst, som är en av flera funktioner inom 
operativ CRM i litteraturen. Funktionen inkluderar bland annat kundhistorik, 
produktinformation och underlätta ärendehanteringsprocesser (Torggler, 2008). 
Kundhistorik används möjligtvis av företaget i den mån att kommunicera med kunden 
utifrån användbar kundinformation. Produktinformation bör hjälpa företaget att informera 
och leverera produkter till kunder. Ärendehanteringsprocesser skulle kunna involvera 
geografisk positionering. I frågan om det finns funktioner som inte används, svarade ett 
av företagen följande: 
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”I och med att det går att lägga till eller ta bort funktionalitet i systemet, finns det inga 
aktiva funktioner som vi inte använder […]” (Bilaga D, Fråga 27). 
  
De här svaren indikerar på att CRM systemet ger möjlighet för företaget att anpassa 
systemfunktioner utifrån användningsvanor. Det här betyder att om företaget är i behov 
av fler funktioner, är det möjligt att lägga till det i efterhand.  

5.5 Marknadsanalys  
 
Majoriteten av de svar som företagen gav oss var likvärdiga och det framgår i resultatet 
att CRM systemet har positiv påverkan på deras kunder. 
 
Båda företagen i studien har gemensam målgrupp, d.v.s. företag. Ett av företagen har 
dock en bredare målgrupp, då det är större variation på vilka typer av företag som de 
tillhandahåller, vilket påvisas nedan. 
  
”Företag och entreprenörer” (Bilaga D, Fråga 11). 
  
”Företag som riktar sig mot konsumentmarknaden” (Bilaga B, Fråga 11). 
  
De här svaren skiljer sig från varandra i den mån att ett av företagen inriktar sig på en 
specifik målgrupp. Det här företaget använder sina kundprofiler för att särskilja olika 
typer av kunder, mediebyråer, direktkunder etc. CRM systemet bidrar således till att 
företaget har möjlighet att kategorisera och gruppera målgrupper. Rahimi och Yazdanfar 
(2015) menar att kunders beteendemönster kommer förändras och därför det viktigt att 
förutse kunders beteende för att lättare tillmötesgå kundens efterfrågan och preferenser. 
Att företaget särskiljer sina kunder med hjälp av systemets kundprofiler, bör underlätta 
hantering av marknadsförändringar och beteendeförändringar. 
  
Ett av företagen uttrycker bland annat att kundprofiler används för att förse kunder med 
bästa möjliga service. Detta tyder på att företaget anser sina kunder vara en stor del i 
deras affärsutveckling. Organisationer som fokuserar på att förse kunder med god service 
måste ha god relation med sina kunder. Utifrån litteraturen menar Storbacka och Lehtinen 
(2012) att skapandet av kundvärde sker genom att skapa bestående relationer tillsammans 
med kunden. När det gäller frågan om det finns olika kommunikationskanaler och om 
sociala medier används, svarade ett av företagen följande. 
  
”Nej vi kommunicerar via en kanal som i sin tur kan kommunicera ut till flera” (Bilaga 
D, Fråga 30). 



CRM System  Hesselman, Kalinovic, Woll 

 34 

  
”Vi använder sociala medier för att kommunicera med våra kunder och det är integrerat 
i systemet” (Bilaga B1, Fråga 31). 
  
Intrycket av svaren ovan är att företagen använder olika medel för att nå ut till sina 
kunder. Ett av företagen påpekar att CRM systemet ger möjligheten att integrera sociala 
medier, därmed ökar chanserna att hjälpa kunder. På senare år har sociala medier 
utvecklats till att vara ett forum för företag att integrera med kunder och få feedback på 
sina tjänster (Kumar and Reinartz, 2012). Detta område skapar möjligheter för företaget 
att hålla en kontinuerlig dialog med kunder. Att företaget har integrerat sociala medier i 
CRM systemet, innebär att de kan erbjuda sina kunder service dygnet runt. Såhär 
beskriver ett företag på vilka sätt kunder kan kontakta dem. 
  
”[…] Våra kunder kan kontakta oss via vår app, sociala medier, mail eller via hemsidan 
[…]” (Bilaga D, Fråga 5). 
  
Med hänsyn till att båda företagen är nystartade företag, är det nödvändigt att använda ett 
CRM system som erbjuder den här typen av funktionalitet. Litteraturen för fram att 
människor tenderar allt mer till att eftersträva en tidseffektiv vardag och har högre 
förväntningar på servicetillgänglighet (Kumar and Reinartz, 2012). Genom att CRM 
systemet ger tillgång till exempelvis sociala medier, skapar det konkurrensfördel, 
eftersom konsumenter alltid strävar efter att vinna tid och effektivitet i sin 
kommunikation med företag. 
  
Det var positiva svar på frågan om CRM systemet leder till bättre eller sämre personlig 
kundkontakt. Svaren tyder på att systemet bidrar till att båda företagen använder effektiva 
medel för att kommunicera med sina kunder. Ett av företagen svarade mer utförligt på 
frågan om systemet bidrar med ökad kundkontakt. 
  
”[…] Systemet gör det enkelt för oss att samla all kundkontakt och se till att de får bästa 
möjliga service” (Bilaga D, Fråga 37). 
 
  
Kumar and Reinartz (2012) nämner en komponent för att vidta CRM strategier. Det 
omfattar all teknologi och processer för att samla, lagra och behandla relevant 
kundinformation. Båda företagen i studien visar på att kundinformation erhålls säkert 
inom organisationen. 
  
”Kundernas säkerhet hanteras på så sätt att kundinformation enbart är för oss själva” 
(Bilaga B, Fråga 35). 
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”Kundernas information är krypterad med bästa möjliga säkerhet” (Bilaga D, Fråga 
35). 
  
Ett av företagen påvisar tydligt hur informationen är krypterad, vilket skulle kunna 
påverka kunderna positivt ifall företaget väljer att informera kunder om 
informationssäkerheten. Med tanke på att det är känslig information för kunden, är det 
möjligt att kundlojaliteten ökar gentemot företaget ifall informationssäkerheten 
upprätthålls.  
 

5.6 Kundanalys  
 
Frågorna under det här området utformades på så sätt att vi ville veta om CRM systemet 
stödjer insamling av data och få en bild av verksamhetens användning av datainsamling. 
  
Gemensamt för båda företagen var att CRM systemet stödjer insamling av data. 
Storbacka och Lehtinen (2012) påvisar vikten av att ett relationsstyrt företag har som mål 
att öka sin kunskap om hur kunder skapar sitt eget värde. Med hänsyn till att båda 
företagen i studien är tjänsteinriktade företag, har kundrelationen en betydelse för hela 
deras verksamhet. Genom att lära sig av sina kunder, ökar möjligheterna för att kunna 
stödja kunden med sin kompetens. De två citat som presenteras nedan visar på hur 
datainsamling hjälper företagen. 
  
”Det hjälper oss med att hålla koll/strukturera upp kunddata” (Bilaga B, Fråga 40). 
 
”Det hjälper oss att leverera en bättre service genom att förstå vem vi parat med” 
(Bilaga D, Fråga 40). 
  
Ett av företagen utnyttjar insamling data för att leverera god service till kunderna, medan 
det andra företaget använder sig av datainsamling för att strukturera kunddata. Det är 
möjligt att dra paralleller mellan svaren, eftersom strukturering av kunddata underlättar 
åtkomsten till data, vilket i sin tur kan leda till att hitta värdefull information för att ge 
förslag på ett kundanpassat erbjudande.    
  
Företagens CRM system stödjer insamling kundstatistik, feedback och köphistorik. Det 
här visar sig stämma överens med vad Rahimi och Yazdanfar (2015) menar med att 
automatisering av processer tillhör en av flera positiva delar med CRM, då de anser att 
insamling av kundinformation, få feedback och definiera lönsamma kunder kan generera 
konkurrensfördel för företag. Med tanke på att företagen är nystartade är möjligtvis svårt 
att avgöra ifall automatisering av processer leder till konkurrensfördel. Genom att 
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företagen får feedback från kunder leder till att ökad möjlighet att definiera lönsamma 
kunder. Det är dock hög risk att det är tidskrävande, eftersom det krävs att kunden 
återkommer och ger feedback. Företagens svar gällande frågorna om kundstatistik, 
feedback och köphistorik visas i nedanstående citat. 
  
”Vi får statistik genom ett avancerat verktyg som visar allt ifrån kundnöjdhet, antal 
inkommande och slutförda ärenden, geografisk översikt […]” (Bilaga D, Fråga 44). 
  
”[…] Feedback sparar vi i systemet för vidare analys” (Bilaga B, Fråga 45) 
  
”[…] Vi använder oss av köphistorik som lagras i systemet för att lokalisera våra 
stamkunder och för att lokalisera de som aldrig gjort ett köp för att sedan locka till oss 
nya kunder genom olika kampanjer” (Bilaga D, Fråga 47). 
  
Företagets svar förtydligar vilka typer av kunddata som finns tillgängligt i deras CRM 
system. Kim och Park (2003) kategoriserar kunddata i tre olika typer, information om 
kund, information för kund och information från kund. De här typerna är jämförbara med 
ovanstående citat, där information om kund inkluderar kundnöjdhet och hanterade 
ärenden. Information för kund berör köphistorik, då med hjälp av den här informationen 
har företaget möjlighet att nå ut med information till sina kunder, exempelvis genom 
olika kampanjer. Information från kund handlar om feedback från sina kunder som sparas 
i systemet för vidare analys. Att CRM systemet bidrar till effektiv informationshantering 
om kunder ökar möjligheterna för båda företagen att hjälpa sina kunder.  
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6 Slutsats  
 
Studiens forskningsfråga handlar om att undersöka hur CRM system används inom 
nystartade företag. För att besvara den här frågan har två personer inom respektive 
företag intervjuats. Tidigare undersökningar inom det här forskningsområdet berör främst 
användningen av CRM system i stora eller medelstora företag, dock har färre 
undersökningar gjorts inom nystartade företag.  
  
Frågorna som berör Varför CRM påvisar att CRM system är en central del inom 
respektive företag. Det var tydligt att företagen använder systemen för att sköta stora 
delar av deras verksamhet och med tanke på att företagens affärsidé skiljer sig en aning, 
varierar syftet med systemet mellan företagen. Gemensamt mellan företagen är att båda 
fokuserar på att förse sina kunder med tjänster där CRM systemets roll är avgörande för 
att erbjuda kunder god service och att hantera kunddata. CRM systemet är därmed ett 
effektivt hjälpmedel för företagen att utvecklas. 
  
Datalagring och datautvinning är en del i företagens CRM system som används frekvent. 
Företagen har likvärdiga säljprocesser och det framgår även att systemet stödjer dessa. En 
del av företagens säljprocesser inkluderar datalagring, då deras svar tyder på att det är 
viktigt att lagra information för att det hjälper till att utföra åtgärder och förstå kunden. 
Att systemet stödjer kundrelationer inkluderar datautvinning, vilket betyder att med hjälp 
av datalagring analyserar företagen kundinformation för att skapa kommunikations och 
affärsstrategier.    
 
Då båda företagen är nystartade företag innebär det att CRM systemet bör stödja deras 
affärsmål. Företagen svarade olika i frågan om det stödjer affärsmålen och med tanke på 
att företagen är nystartade är det troligt att affärsmål inte definierats eller att CRM 
systemet kan utvecklas i linje med affärsmålen. Affärsstrategier och CRM system bör 
vara anpassade, sett till litteraturen är det viktigt integrera strategier med teknologin. Vi 
fick en bild av att företagen anser att systemen bidrar till ökade kundrelationer och det 
här är viktigt eftersom deras huvudsakliga arbetsområde inriktar sig på kundservice. 
Företagens affärsmål kommer möjligtvis förändras och därmed bör CRM systemet 
anpassas utifrån eventuella förändringar. Att CRM systemet främjar företagens 
kundrelationer och innehåller funktioner såsom att mäta kundnöjdhet är en viktig del för 
att utveckla företaget.  
 
När vi tillfrågade företagen om funktioner i CRM systemet ville vi ta reda på vilka 
funktioner som används frekvent inom företagen. CRM systemets funktioner används 
inte i samma utsträckning då ett företag endast påpekade användningen av datalagring. 
Företagen använder systemet till olika ärenden, gemensamt är datalagring men det som 
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skiljer företagen åt är kommunikationen mellan kund och företag. Det är tydligt hur ett av 
företagen använder CRM systemet för att kommunicera med sina kunder. För att 
effektivisera kommunikationen med kunderna är det fördelaktigt att systemet stödjer 
datalagring. Beroende på vilka kommunikationsmedel nystartade företag väljer att 
använda, är det möjligt att föredra kommunikation via CRM systemet.  
 
På frågorna om marknadsanalys ställde vi frågor angående CRM systemets kapacitet att 
påverka kundrelationer. Det är därför lämpligt att få en bild av hur företagen använder 
systemet i relation till marknaden. Företagen uttrycker sig att använda systemets 
kundprofiler i olika syfte, dock finns det likheter i användningen av kundprofilerna 
mellan företagen. Ett av företagen har som mål att erbjuda sina kunder bästa möjliga 
service och det är då nödvändigt att särskilja olika typer av kunder. Det framgår tydligt 
att båda företagen anser att sociala medier har en stor betydelse i användningen av CRM 
systemet. I och med att sociala medier är ett effektivt verktyg för företag att 
kommunicera med kunder, ställs nya krav på nystartade företag med kundorienterad 
affärsmodell. Även om ett av företagens CRM system saknar inbyggda funktioner för 
sociala medier, märks det att företaget anser detta vara en viktig aspekt i deras framtida 
användning av CRM systemet.  
 
För området kundanalys framgick det att insamling av kunddata har stor inverkan på 
företagen. Vi var intresserade av att ta reda på hur den här informationen utnyttjas inom 
företaget. Svaren var relativt enhetliga då det visade att företagen utnyttjar kunddata för 
att få struktur på information om kunden, vilket ger en bättre bild av kunden. För att 
specificera kunddata, frågade vi företagen om CRM systemet stödjer insamling av 
kundstatistik, feedback och köphistorik. Det visade sig att systemet används flitigt för den 
typen av ärenden då båda företagen utnyttjar detta för att dels sortera kunderna under 
kategorier och för att locka till sig nya kunder. Den här delen av CRM systemet är viktig 
för nystartade företag, eftersom det ökar chanserna att bibehålla kunder och få en 
förståelse för vilka kunder som är lönsamma. 
  
Vår studie visar användningen av CRM system för nystartade företag inom områdena 
varför CRM, datalagring/datautvinning, affärsmål, funktioner, marknadsanalys och 
kundanalys. Samtliga delar visar att nystartade företag gynnas av att använda CRM 
system. 
  
Tidigare forskning lyfter fram att större företag har användning av CRM system och vår 
studie visar att även nystartade företag har användning av CRM system. Efter att ha 
genomfört intervjuer med företagen är det tydligt att CRM systemen har positiv inverkan 
på verksamheten och att det hjälper företagen att utvecklas.  
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7 Bilagor  

B1: Kontaktbrev  
Hej,  
 
Vi är tre systemvetare från Lunds Universitet som skriver kandidatuppsats i informatik. 
Vår uppsats handlar om att undersöka hur CRM system används inom nystartade företag. 
Genom att vi besökte SUP46 fick vi syn på ert företag och önskar härmed att få intervjua 
er.  
 
Om ni vill ställa upp på intervjun och uppfyller följande kriterier, hoppas vi på ett svar 
från er.  
 
Använder ni ett CRM system?  
Är ni ett nystartat företag (Startup)? 
 
Intervjun kommer att genomföras över mail, vi skickar er ett dokument med 50 frågor 
och ni får god tid på er att svara. Syftet med studien är att få en inblick på hur ni använder 
ert CRM system och hur det hjälper er.  
 
Det är upp till er att bestämma om vi skall hålla ditt namn och/eller företagets namn 
anonymt. När uppsatsen är färdig har ni självklart möjlighet att ta del av resultatet.  
Hoppas ni kan tänka er att ställa upp och hjälpa oss, det skulle betyda mycket för vår 
studie.  
 
Tack för er hjälp,  
Med vänliga hälsningar, 
 
Philip Woll, Anders Hesselman och Nebojsa Kalinovic 
Email: xxxx-xxx@gmail.com   
Telefon: xxx-xxxxxxx 
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Bilaga D: Intervju 1 

Djenee	AB	
Om	intervjudeltagaren	

1	 Tillåter	du	att	vi	nämner	ditt	namn	och	företaget	i	uppsatsen?	
	 	

2	 Hur	länge	har	du	arbetat	i	företaget?	
	

Jag	har	arbetat	på	företaget	sen	juni	2015,	då	företaget	startades.	

3	 Vad	har	du	för	arbetsroll?	
	

Eftersom	det	är	en	startup	så	hjälper	alla	till	med	allt	men	mina	huvudsakliga	
arbetsuppgifter	är	att	jag	är	ansvarig	för	uppbyggnaden	av	kundtjänsten,	
leverantörsrelationer,	hemsidan,	growth	hacking	och	mycket	där	till.	

4	 Hur	ofta	arbetar	du	med	CRM	systemet?	
	

Dagligen	

Introduktion	Om	Företaget	

5	 Berätta	lite	om	företaget	
	

Djenee	är	en	digital	concierge	tjänst.	Våra	kunder	kan	kontakta	oss	via	vår	app,	
social	media,	mail	eller	per	hemsida	och	få	hjälp	med	precis	vad	som	helst	så	länge	
det	är	lagligt	möjligt	och	de	kan	betala.	Vi	hjälper	våra	kunder	med	allt	från	
leveranser,	hantverkare,	reseplanering,	import,	projektledning,	IT-support,	events	
och	mycket	där	till.	

6	 Hur	länge	har	företaget	funnits?	
	

Sen	Maj	2015	

7	 Är	ni	ett	startup	företag?	
	

Ja.	

8	 Vad	innebär	det?	
	

Att	vi	är	ett	nystartat	företag.	
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9	 Hur	många	anställda	har	ni	i	företaget?	
	

5	i	Sverige	och	4	i	Singapore	

10	 Var	jobbar	ni?	
	

Huvudkontor	i	Singapore	och	kontor	i	Stockholm	

11	 Vilka	är	er	målgrupp?	
	

Företag	och	entreprenörer,	

12	 Inom	vilket	geografiskt	område	vill	ni	nå	ut	till	era	kunder?	
	

Över	hela	världen	men	fokus	på	Sverige	och	Singapore.	

Varför	CRM?	

13	 Hur	valde	ni	systemet?	
	

Då	det	finns	flera	inom	företaget	som	hade	jobbat	i	systemet	och	var	nöjda	med	
det	så	var	det	ett	enkelt	val.	

14	 Varför	tyckte	ni	det	var	viktigt	att	ha	ett	system?	
	

Vi	hanterar	hela	vår	produkt	från	vårt	CRM	system	så	utan	det	hade	vårt	företag	
aldrig	fungerat.	Med	ZenDesk	så	har	vi	möjlighet	att	samla	all	kommunikation	från	
alla	våra	kanaler	under	ett	och	samma	gränssnitt.	Vi	har	även	möjlighet	att	lösa	
förfrågningar	direkt	från	egen	producerande	appar	till	systemet	samt	hålla	all	data	i	
struktur.	

15	 Hur	ofta	används	CRM	systemet?	
	

Vi	har	kundservice	24/7	så	det	används	dygnet	runt	alla	dagar	i	veckan.	

16	 Till	vilka	typer	av	ärenden?	
	

Det	används	för	att	besvara	och	lösa	alla	våra	kunders	förfrågningar,	hantera	
leverantörskommunikation	och	internkommunikation,	

17	 Hur	får	ni	er	kundinformation?	
	

Via	kunden	och	via	research.	
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18	 Vilken	typ	av	kundinformation	finns	i	systemet?	
	

Allt	från	deras	intressen,	personnummer,	musiksmak,	familjemedlemmar,	adress,	
telefonnummer	och	mer	därtill.	

Teknisk	CRM	

19	 Hur	stödjer	systemet	säljprocesser?	
	

Det	stöder	oss	via	att	vi	lätt	tillgängliga	lösningar	på	flera	problem	vilket	gör	det	
möjligt	för	oss	att	lösa	kundens	problem	och	få	de	att	handla	av	oss.	

20	 Hjälper	den	insamlade	kunddatan	er	att	fatta	beslut?	
	

Det	hjälper	oss	att	förstå	vem	det	är	vi	pratar	efter	och	därefter	strategiskt	
kommunicera	med	denna	person.	

21	 Hjälper	det	er	att	anpassa	produkter	och	tjänster	efter	kundens	behov?	
	

Ja	det	hjälper	oss	att	hitta	förbättringsområden	och	mäta	vår	progress.	

Affärsmål	

22	 Hur	stödjer	det	era	affärsmål?	
	

Vårt	affärsmål	är	att	leverera	en	världsklass	service	genom	att	effektivt	kunna	lösa	
vår	kundsproblem	vad	det	än	är.	Genom	vårt	modifierade	CRM	har	vi	möjlighet	att	
göra	just	detta.	

23	 Hur	stödjer	systemet	era	kundrelationer?	
	

Genom	att	vi	enkelt	kan	kommunicera	med	kunden	kring	deras	ärenden	och	via	
olika	verktyg	leverera	en	fantastisk	support	förmåga	som	kan	hjälpa	de	med	vad	
helst	de	behöver	hjälp	med.	

24	 Bidrar	användningen	av	systemet	till	ökad	kundlojalitet	och/eller	kundnöjdhet?	
	

Det	gör	det	absolut.	Vi	har	en	genomsnittlig	kundnöjdhet	på	98	%	så	det	måste	jag	
påstå	att	det	gör.	

Funktioner	

25	 Vad	använder	ni	för	programvara/Vad	heter	systemet?	
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ZenDesk	

26	 Vilka	systemfunktioner	använder	ni	oftast?	
	

Kommunikation,	leverantörslösningsverktyget	och	geografisk	positionering.	

27	 Finns	det	funktioner	i	systemet	ni	inte	har	någon	användning	av?	
	

I	och	med	att	det	går	att	lägga	till	eller	ta	bort	funktionalitet	så	har	vi	inga	
funktioner	aktiva	som	vi	inte	använder.	Det	finns	flera	hundratals	funktionaliteter	
som	inte	vi	har	någon	användning	av.	

28	 I	så	fall	vilka?	
	 	

Marknadsanalys	

29	 Hur	använder	ni	kundprofiler	i	systemet?	
	

Vi	använder	kundprofilerna	för	att	kunna	förse	våra	kunder	med	bästa	möjliga	
service	och	kunna	förutse	vad	de	behöver,	vill	göra	eller	tycker	om.	

30	 Finns	det	olika	kanaler	inom	systemet	för	att	kommunicera	med	kunder?	
	

Nej	vi	kommunicerar	via	en	kanal	som	i	sin	tur	kan	kommunicera	ut	till	flera.	

31	 Använder	ni	sociala	medier	vid	kommunikation	med	kunder?	
	

Ja	om	kunden	kontaktar	oss	via	social	media	så	svarar	vi	där.	

32	 Är	dem	integrerade	i	systemet?	
	

Ja	

33	 Stödjer	systemet	självservice?	
	

Nej,	alla	kunder	får	personlig	service.	

34	 Leder	användningen	av	systemet	till	sämre	eller	mindre	personlig	kundkontakt?	
	

Det	leder	till	en	bättre	personlig	kundkontakt.	

35	 Hur	hanteras	kundernas	säkerhet?	Känslig	info	etc.	
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Kundernas	info	är	krypterad	med	bästa	möjliga	säkerhet.	

36	 Anser	du	att	systemet	bidrar	till	att	kunna	ha	ett	enhetligt	ansikte	mot	kunden	
oavsett	vem	i	företaget	interagerar	med	kunden?	

	

Absolut,	vi	har	dock	personifierat	alla	våra	agenter	som	besvarar	kunden.	Detta	för	
att	ge	en	personlig	känsla	i	kommunikationen	med	oss.	

37	 Bidrar	systemet	med	ökad	kundkontakt?	
	

Det	gör	det.	Systemet	gör	det	enkelt	för	oss	att	samla	all	kundkontakt	och	se	till	att	
de	får	bästa	möjliga	service.	

38	 Om	ja,	hur?	
	 	

Kundanalys	

39	 Stödjer	systemet	insamling	av	data?	
	

Ja.	

40	 Hur	hjälper	det	er?	
	

Det	hjälper	oss	att	leverera	en	bättre	service	genom	att	förstå	vem	vi	pratar	med.	

41	 Vad	sparar	ni	för	typ	av	kundinformation?	
	

Vi	sparar	all	kunddata	men	det	ligger	väl	krypterat.	

42	 Vad	är	ett	syfte	med	att	lagra	kunddata?	
	

För	att	kunde	ge	våra	kunder	bästa	möjliga	service.	

43	 Genererar	systemet	statistik	om	kunderna?	
	

Ja.	

44	 Vad	för	typ	av	statistik?	
	

Det	finns	ett	avancerat	statiskt	verktyg	i	systemet	som	visar	allt	ifrån	kundnöjdhet,	
hur	många	inkommande	tickets,	hur	många	betalande	tickets,	geografisk	översikt	
och	mycket	där	till.	
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45	 Får	ni	feedback	från	kunder	via	systemet?	
	

Ja,	det	får	vi.	

46	 Vad	gör	ni	med	den?	
	

Vi	använder	den	för	att	mäta	vårt	arbete.	

47	 Använder	ni	er	av	Köphistoriken	som	lagras	i	systemet?	
	

Det	gör	vi.	Vi	använder	den	till	att	lokalisera	våra	stamkunder,	till	att	lokalisera	de	
som	aldrig	gjort	ett	köp	för	att	göra	en	kampanj	mot	dem	och	få	de	att	köpa.	

Avslutningsfrågor	

48	 Uppfyller	CRM-systemet	era	mål?	
	

Det	gör	det.	

49	 Är	det	något	du	vill	tillägga	som	du	anser	vi	har	missat?	
	 	

50	 Enligt	din	åsikt,	tror	du	att	nystartade	företag	behöver	CRM	system?	
	

Det	beror	helt	på	deras	verksamhet	men	i	de	flesta	fallen	tror	jag	att	en	startup	har	
stor	av	nytta	av	att	samlas	till.	

51	 Vilka	positiva	eller	negativa	effekter	har	CRM	systemet	för	er	verksamhet?	
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Bilaga B: Intervju 2 

Beatly	AB	
Om	intervjudeltagaren	

1	 Tillåter	du	att	vi	nämner	ditt	namn	och	företaget	i	uppsatsen?	
	

Absolut,	det	går	bra!	

2	 Hur	länge	har	du	arbetat	i	företaget?	
	

Jag	var	med	och	grundade	Beatly	i	maj	2015	

3	 Vad	har	du	för	arbetsroll?	
	

Min	roll	på	Beatly	är	försäljningschef	

4	 Hur	ofta	arbetar	du	med	CRM	systemet?	
	

Jag	använder	vårt	CRM-system	i	princip	varje	dag,	minst	3-4	gånger	per	vecka	

Introduktion	Om	Företaget	

5	 Berätta	lite	om	företaget	
	

Beatly	tillhandahåller	en	marknadsplats	för	Influencer	Marketing.	Med	denna	
hjälper	vi	företag	att	nå	ut	med	hjälp	av	inflytelserika	personer	i	sociala	medier.	

6	 Hur	länge	har	företaget	funnits?	
	

Beatly	har	funnits	i	lite	mer	än	ett	år.	

7	 Är	ni	ett	startup	företag?	
	

Ja,	vi	är	100	%	ett	startup	företag	som	sitter	på	SUP46	(Startup	People	of	Sweden)	

8	 Vad	innebär	det?	
	

Att	vi	är	ett	start-up	innebär	att	vi	är	ett	fåmansbolag	som	fortfarande	lär	sig	och	
utvecklar	produkten	efter	marknadens	respons.	Det	finns	även	större	bolag	som	
exempelvis	Uber	som	kallar	sig	för	Startup	då	det	innebär	en	viss	typ	av	
företagskultur.	Att	vara	en	platt	organisation	som	ständigt	söker	
förbättringsmöjligheter.	
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9	 Hur	många	anställda	har	ni	i	företaget?	
	

Vi	är	idag	5	st.	heltids	anställda.	

10	 Var	jobbar	ni?	
	

Vi	jobbar	på	SUP46	intill	Moodgallerian	i	Stockholm	som	är	Sveriges	största	hub	för	
startup	företag.	

11	 Vilka	är	er	målgrupp?	
	

Företag	som	riktar	sig	mot	konsumentmarknaden.	

12	 Inom	vilket	geografiskt	område	vill	ni	nå	ut	till	era	kunder?	
	

Vi	vill	nå	våra	kunder	runt	om	i	hela	Sverige	men	även	globalt	vilket	ligger	i	vår	
strategi	(Go-2-market-strategi).	

Varför	CRM?	

13	 Hur	valde	ni	systemet?	
	

Vi	valde	systemet	utifrån	budget,	vårt	behov	(B2B	Sales)	och	typ	av	företag.	Vi	
valde	systemet	från	rekommendation.	

14	 Varför	tyckte	ni	det	var	viktigt	att	ha	ett	system?	
	

För	att	inte	gå	minste	om	viktig	data	

15	 Hur	ofta	används	CRM	systemet?	
	

Vi	använder	olika	typer	av	system	men	vårt	CRM	använder	vi	för	att	samla	
kunddata,	vad	de	köpt	och	hur	resultatet	blev	med	kunden.	Systemet	används	i	
stort	sätt	varje	dag.	

16	 Till	vilka	typer	av	ärenden?	
	

För	att	lagra	kundinformation,	se	historik	om	specifika	kunder	eller	personer.	Vad	
de	köpt,	priset	på	detta	och	hur	vi	kan	förbättra	affären	till	nästa	gång.	

17	 Hur	får	ni	er	kundinformation?	
	

Vi	lagrar	den	själva	i	systemet	
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18	 Vilken	typ	av	kundinformation	finns	i	systemet?	
	

I	systemet	sparar	vi	information	såsom	företagsnamn,	kontaktperson,	
adressuppgifter	för	fakturering,	e-postadresser,	hur	de	vill	faktureras,	tid	för	
senaste	kampanjen	och	dyl.	

Teknisk	CRM	

19	 Hur	stödjer	systemet	säljprocesser?	
	

Ja,	det	gör	den!	

20	 Hjälper	den	insamlade	kunddatan	er	att	fatta	beslut?	
	

Absolut,	den	hjälper	oss	att	göra	vissa	åtgärder.	

21	 Hjälper	det	er	att	anpassa	produkter	och	tjänster	efter	kundens	behov?	
	

Ja,	till	viss	del.	

Affärsmål	

22	 Hur	stödjer	det	era	affärsmål?	
	

Nej,	inte	i	dagsläget	men	det	går	absolut	att	applicera	i	systemet.	

23	 Hur	stödjer	systemet	era	kundrelationer?	
	

Det	håller	oss	påminde	om	när	och	hur	vi	skall	återkoppla	till	våra	kunder.	

24	 Bidrar	användningen	av	systemet	till	ökad	kundlojalitet	och/eller	kundnöjdhet?	
	

Ja,	det	skulle	jag	absolut	säga	att	det	gör.	

Funktioner	

25	 Vad	använder	ni	för	programvara/Vad	heter	systemet?	
	

Systemet	heter	Pipedrive	(www.pipedrive.com)	

26	 Vilka	systemfunktioner	använder	ni	oftast?	
	

Lagring	av	kunddata	framförallt.	
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27	 Finns	det	funktioner	i	systemet	ni	inte	har	någon	användning	av?	
	

Ja,	fakturering	men	vi	använder	externt	fakturahanteringsprogram	som	heter	
Billecta.	

28	 I	så	fall	vilka?	
	 	

Marknadsanalys	

29	 Hur	använder	ni	kundprofiler	i	systemet?	
	

Vi	särskiljer	olika	typer	av	kunder,	mediebyråer,	direktkunder	och	dyl.	

30	 Finns	det	olika	kanaler	inom	systemet	för	att	kommunicera	med	kunder?	
	

Nej,	inte	direkt	det	skulle	jag	inte	vilja	påstå.	

31	 Använder	ni	sociala	medier	vid	kommunikation	med	kunder?	
	

Ja,	sociala	medier	är	en	viktig	komponent	i	vår	growth	strategi	()	

32	 Är	dem	integrerade	i	systemet?	
	

Nej,	inte	i	dagsläget	men	bör	garanterat	se	över	detta.	Våra	sociala	medier	är	
integrerade	mot	GA	(Google	Analytics).	

33	 Stödjer	systemet	självservice?	
	

Ja,	genom	Intercom.	

34	 Leder	användningen	av	systemet	till	sämre	eller	mindre	personlig	kundkontakt?	
	

Mer	kundkontakt	utan	tvekan.	Hjälper	oss	att	bli	relevanta.	

35	 Hur	hanteras	kundernas	säkerhet?	Känslig	info	etc.	
	

Den	hanteras	på	så	sätt	att	kundinformationen	enbart	är	för	oss	själva.	

36	 Anser	du	att	systemet	bidrar	till	att	kunna	ha	ett	enhetligt	ansikte	mot	kunden	
oavsett	vem	i	företaget	interagerar	med	kunden?	

	

Ja,	det	skulle	jag	absolut	säga.	
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37	 Bidrar	systemet	med	ökad	kundkontakt?	
	

Ja,	

38	 Om	ja,	hur?	
	

Pipedrive	är	ett	SALES-CRM	vilket	innebär	att	den	hjälper	oss	att	hålla	koll	på	åra	
befintliga,	tidigare	eller	prospekts.	

Kundanalys	

39	 Stödjer	systemet	insamling	av	data?	
	

Ja	

40	 Hur	hjälper	det	er?	
	

Det	hjälper	oss	att	hålla	koll/strukturera	upp	kunddata.	

41	 Vad	sparar	ni	för	typ	av	kundinformation?	
	

Alla	information	sparar	vi	i	systemet.	Kunder	som	är	aktiva/inaktiva	

42	 Vad	är	ett	syfte	med	att	lagra	kunddata?	
	

Att	förbättra	vår	affär/få	insikter	i	affären	mot	kund	

43	 Genererar	systemet	statistik	om	kunderna?	
	

Ja,	det	gör	den	absolut.	

44	 Vad	för	typ	av	statistik?	
	

Senaste	köpta	kampanjer,	budget,	kontaktperson,	leveransdatum	etc.	

45	 Får	ni	feedback	från	kunder	via	systemet?	
	

Ja,	detta	lägger	vi	in	i	systemet.	

46	 Vad	gör	ni	med	den?	
	

Sparar,	analyserar.	

47	 Använder	ni	er	av	Köphistoriken	som	lagras	i	systemet?	
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Ja	

Avslutningsfrågor	

48	 Uppfyller	CRM-systemet	era	mål?	
	

Ja,	i	dagsläget	gör	det	absolut	det	men	kan	ju	ändras	baserat	på	hur	många	
anställda	vi	blir	eller	om	det	går	att	automatisera.	

49	 Är	det	något	du	vill	tillägga	som	du	anser	vi	har	missat?	
	

Nej,	jag	tycker	frågorna	har	varit	informativa.	

50	 Enligt	din	åsikt,	tror	du	att	nystartade	företag	behöver	CRM	system?	
	

Alla	företag	behöver	ha	koll	på	kundinformationen.	

51	 Vilka	positiva	eller	negativa	effekter	har	CRM	systemet	för	er	verksamhet?	
	

Det	kan	vara	tidskrävande	om	man	har	fel	system.	Detta	vet	jag	av	erfarenhet	efter	
att	ha	jobbat	med	flera	olika	system.	
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