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Förord 
 

Denna uppsats är skriven på Institutionen för ekonomi på högskolan i Gävle.   

 

Vi vill främst tacka vår handledare Tommy Gerdemark som har fungerat som ett bra stöd vid 

skrivandet av denna uppsats.  

 

Vi vill även tacka Swedbanks bankkontor i Gävle som ställde upp och tillhandahöll oss med 

intervjuer och för att ha varit till förfogande under uppsatsens gång. 

 

Slutligen vill vi tacka alla seminariedeltagare och våra opponenter som hjälp oss med 

funderingar och bidragit med synpunkter. 

 

 

Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk 
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ABSTRAKT 
      
Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank 

 
Nivå: D-uppsats för Magisterexamen i företagsekonomi  

 
Författare: Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk 
 
Handledare: Tommy Gerdemark 

 
Datum: 2008-03-05 

 
Syfte: Anledningen att vi valt CRM som uppsatsämne är att det de senaste åren blivit en 
trend bland företag att använda sig av detta verktyg. Det som gör ämnet ännu mer 
intressant är att undersökningar visar att många företag misslyckas i sina försök att 
implementera CRM. Den svenska banken Swedbank är ett företag som dock borde ha 
förutsättningar att lyckas. Syftet med denna uppsats att öka kunskapen om CRM genom att 
undersöka hur Swedbank implementerat och använder sig av CRM. Vi har även haft som 
ambition att undersöka vilka fördelar implementeringen och användningen av CRM har 
givit Swedbank. 

 
Metod: Utifrån syftet med denna promemoria har vi valt att utföra intervjuer på Swedbank. 
Syftet med denna typ av analys skapar grund för att få en djupare förståelse om hur 
intervjuobjekten uppfattar bankens sätt att arbeta med CRM. Källor som vi övrigt använt oss 
av för att samla in vår data är litteratur och Internet.  

 
Resultat & slutsats: Intervjuobjekten beskriver generellt implementeringen av CRM med 
en positiv ton, vilket återkommer i samtliga intervjuer. Även om korrespondenterna är 
partiska i frågan är vår övertygelse att svaren återspeglar de verkliga förhållandena inom 
organisationen. Utifrån den teori som ligger till grund för uppsatsen har vi dragit slutsatsen 
att Swedbank har lyckats väl med sin implementering av CRM. En annan slutsats är att 
CRM är mer än ett marknadsföringsverktyg för Swedbank. CRM kan även implementeras 
för att användas som ett organisations- eller ekonomistyrnings verktyg.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Eftersom att CRM- systemet uppfattas på olika vis i olika 
företag är det svårt att få en god bild av det hela genom att endast undersöka ett företag. För 
att få en bra bild av hur CRM implementeras och används, bör fler företag inom 
bankbranschen undersökas. Vi tycker också att det vore intressant att undersöka och jämföra 
CRM- systemet mellan olika kontor inom samma bankföretag. 

 
Uppsatsens bidrag: Denna uppsats skulle kunna ligga som ett stöd vid en klartläggning om 
hur ett företag ska gå till väga då man önskar att implementera CRM som verktyg. Uppsatsen  
pekar även på risker och problem som företag kan stöta på vid implementeringen.  

 
Nyckelord: Customer Relationship Management, implementering, Swedbank, 
relationsmarknadsföring och CRM. 
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ABSTRACT  
  

Title: Implementing and usage of CRM in Swedbank 
 

Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 
 

Author: Jesper Ronnlycke and Songül Kiruk 
 

Supervisor: Tommy Gerdemark 
 

Date: 2008-03-05 
 

Aim: The reason why we have chosen to write about CRM is because it has been a trend 
among companies the last couple of years to work with this tool. What makes the subject 
even more interesting is that studies show that many of the attempts to implement CRM 
don´t succeed. The Swedish bank Swedbank though should have the right possibilities for 
success. The purpose of this essay is to increase the knowledge of CRM by examining if 
and how Swedbank have succeeded with their implementing and usage of CRM. Our 
ambition is also to study witch benefits Swedbank has received from implementing and 
usage of CRM.  

 
Method: On the basis of the purpose of the essay, we have chosen to perform interviews in 
Swedbank. The reason why we have chosen to do interviews is because it creates a deeper 
comprehension and understanding of how the interview objects understand the company´s 
work with CRM. We have also gather data by using literature and Internet.  
 
Result & Conclusions: The respondents generally describe the implementation in a 
positive tone. With help from the theory that lie as a foundation for this essay, we have 
come to the conclusion that Swedbank has succeed with their implementation of CRM. 
Another conclusion is that CRM can be so much more than just a marketing tool. CRM can 
also be used as an organization - and a management control tool.  
 
 
Suggestions for future research: Since CRM-system looks different in different companies, 
it is hard to create a comprehensive picture of CRM by only examine one company. To 
improve this image, one idea would be to examine several companies in the bank business to 
see how they have implemented and used CRM. We also think it would be interesting to 
examine and compare the CRM in the same company but between different bank offices.  
 
Contribution of the thesis: This paper could function as a support when you want to survey 
how a company should work when they take the decision to implement and use CRM. It can 
also lie as a foundation when you want to examine the risks in implementing and working 
with CRM. 
 

 
Key words: Customer Relationship Management, implementing, Swedbank, 
relationshipmanagement and CRM. 
 



 5 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING........................................................................................................................................................ 6 
1.1 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE............................................................................................................... 7 
1.2 AVGRÄNSNING ............................................................................................................................................... 8 

2 METOD................................................................................................................................................................ 9 
2.1 METODDISKUSSION OCH DESIGN .................................................................................................................... 9 
2.2 DATAINSAMLINGSMETOD............................................................................................................................. 10 

2.2.1 Primär och Sekundär data................................................................................................................... 10 
2.2.2 Litteratur.............................................................................................................................................. 10 
2.2.3 Intervjuer ............................................................................................................................................. 11 

2.4 KRITIK.......................................................................................................................................................... 11 
2.4.1 Trovärdighet ........................................................................................................................................ 11 

2.5 DEDUKTION.................................................................................................................................................. 12 
2.6 HERMENEUTIK ............................................................................................................................................. 12 
2.7 ANALYSMETOD ............................................................................................................................................ 13 

3. TEORI ............................................................................................................................................................... 14 
3.1 VAD ÄR CRM OCH E-CRM.......................................................................................................................... 14 

3.1.1 Definition av CRM............................................................................................................................... 14 
3.1.2 Definition av e-CRM............................................................................................................................ 16 

3.2 HUR IMPLEMENTERAS OCH ANVÄNDS CRM OCH E-CRM............................................................................ 16 
3.2.1 Hur implementeras och används CRM?.............................................................................................. 16 
3.2.2 Hur implementeras och används e-CRM?........................................................................................... 19 

3.3 BALANCED SCORECARD............................................................................................................................... 21 
3.4 FÖRDELAR MED CRM OCH E-CRM UR ETT FÖRETAGS PERSPEKTIV ............................................................ 22 

3.4.1 Fördelar med CRM.............................................................................................................................. 22 
3.4.2 Fördelar med e-CRM........................................................................................................................... 24 

3.5 PROBLEM MED CRM OCH E-CRM ............................................................................................................... 25 
4 SWEDBANK...................................................................................................................................................... 27 

4.1 HISTORIK...................................................................................................................................................... 27 
4.2 SWEDBANKS CRM ....................................................................................................................................... 28 

4.2.1 Hur implementeras och används CRM och e-CRM? .......................................................................... 28 
4.2.2 Vad är syftet med att implementera och använda CRM och e-CRM?................................................. 30 
4.2.3 Fördelar med CRM och e-CRM ur Swedbanks perspektiv.................................................................. 32 

5 ANALYS............................................................................................................................................................. 34 
5.1 CRM SYSTEMETS DESIGN OCH SYFTE .......................................................................................................... 34 
5.2 IMPLEMENTERING OCH ANVÄNDNING AV CRM OCH E-CRM ...................................................................... 35 

5.2.1 Implementering och användning av CRM ........................................................................................... 35 
5.2.2 Implementering och användning av e-CRM ........................................................................................ 37 

5.3 FÖRDELAR MED CRM OCH E-CRM UR SWEDBANKS PERSPEKTIV ............................................................... 38 
5.3.1 Fördelar med CRM ur Swedbanks perspektiv ..................................................................................... 38 
5.3.2 Fördelar med e-CRM ur Swedbanks perspektiv .................................................................................. 39 
5.3.3 Varför har Swedbank lyckats så bra som de gjort?............................................................................. 39 
5.3.4 Allmänna risker och överväganden vid implementering av CRM....................................................... 41 
5.3.5 Kan CRM vara mer än bara ett marknadsföringsverktyg? ................................................................. 43 

6 AVSLUTANDE DISKUSSION........................................................................................................................ 45 
7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ..................................................................................................... 46 
BILAGA 1 ............................................................................................................................................................. 47 
BILAGA 2 ............................................................................................................................................................. 47 
KÄLLFÖRTECKNING ...................................................................................................................................... 48 
 



 6 

1 Inledning 
I kapitel 1 kommer en kort bakgrund att beskriva uppsatsens syfte. Därefter kommer vi att 
deklarera vår frågeställning som skapar en bild om hur uppsatsens syfte ska besvaras. 
Avslutningsvis introduceras den avgränsning vi gjort. Avsikten är att fånga läsarens intresse 
samt ge en introduktion till ämne som komma skall. 
 

För att upprätta en bättre relation mellan företaget och kunden, kan företag använda sig av så 

kallad relationsmarknadsföring. Detta innebär att företaget strävar efter att skapa ett ökat 

värde i sina kundrelationer och genom detta öka kundlojaliteten och förbättra lönsamheten. 

Genom att utveckla företagets kundrelationer kan långsiktiga konkurrensfördelar uppnås, 

konkurrensfördelar som kan vara svåra för konkurrenterna att kopiera (Blomqvist, Dahl & 

Haeger, 2004, s. 20 ff). Genom att utbilda sin personal rätt, exempelvis genom interna 

utbildningar, kan företaget etablera, utveckla och skapa en djupare relation med sina kunder 

(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004, s. 27).  

 

Organisationer som vill vara med och slåss med de stora aktörerna på marknaden bör fokusera 

på att erbjuda kunden värdehöjande komponenter som fått samlingsnamnet Customer 

Relationship Management, CRM.  

 

Relationsmarknadsföring är en av grundpelarna till CRM, vilket handlar om att skapa och 

behålla relationen till sina kunder. Robert Thompson (Greenberg) definierar detta som ett 

företags strategi att välja vilka kunder man önskar att bygga en långsiktig relation med. För att 

ett företag ska lyckas med att implementera CRM, krävs det att engagemanget genomsyrar 

hela organisationen, från toppen av hierarkin ner till golvet, men även att företaget har en 

kundorienterad filosofi. (Greenberg, 2001, s. 35f) 

 

Ett modernt tillvägagångssätt att behålla och förbättra relationen med sina kunder är att 

använda sig av Internet. Då företagen använder sig av detta, talar man om Electronic 

Customer Relationship Management, e-CRM. Anledningen till att e-CRM har blivit allt mer 

vanligare beror på att de flesta av företagens kunder har tillgång till Internet men även på 

grund av den bekvämlighet man får då man kan utföra alla sina tjänster utan att behöva lämna 

huset. (Greenberg, 2001, s. 46f) 
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1.1 Problemformulering och syfte 

Under de senaste årtiondena har företag generellt gått från att vara transaktionsorienterade till 

att vara relationsorienterade. Det sistnämnda begreppet sägs ha skapats som protest mot den 

rent transaktionsfokuserade marknadsföringen och förespråkade istället att man skulle sätta 

kunden mer i centrum. Begreppet relationsmarknadsföring introducerades under 1980 – talet, 

vilket gör begreppet relativt färskt och fortfarande under utveckling. Idag har företagen en 

mer relationsorienterad syn på marknadsföringen vilket innebär att man ser på 

marknadsföringen i ett längre tidsperspektiv. (Edvardsson & Echeverri, 2002, s. 46ff)   

 

I en allt hårdare konkurrens på marknaden fodras det nya lösningar och erbjudanden för att 

lyckas att få kundens uppmärksamhet. För att dagens företag ska lyckas leva upp till 

kundens/marknadens förväntningar, har CRM blivit en viktig komponent för att öka servicen 

till kunden. CRM bör genomsyra hela företaget men vissa avdelningar är viktigare än andra, 

till exempel säljavdelningen då denna är en primär länk mellan organisationen och kunderna.  

 

Anledningen att vi har valt CRM som uppsatsämne, är för att det de senaste åren blivit en 

trend bland företag att använda sig av detta verktyg, men även för att en av oss läste en kurs i 

CRM ”Customer Relationship Manegement”, vilket väckte vårt intresse till ämnet. Det som 

gör ämnet ännu mer intressant är att det är många företag som försökt implementera CRM 

men få som har lyckats. En undersökning som Gartner Group gjort visar att uppskattningsvis 

55 % av alla CRM - projekt misslyckas. Enligt Gartner Group är den största orsaken till att 

företag misslyckas med implementeringen att få företag besitter rätt kunskap om vad CRM är 

och hur det bör implementeras. (www.crmforetagen.se) 

 

Ett företag som t ex genom sina upparbetade kundregister borde ha goda förutsättningar att 

lyckas med implementeringen av CRM är den svenska banken Swedbank. Redan då 

föregångarna till Swedbank grundades, använde de sig av CRM i den mån att relationer med 

kunderna var väsentligt för banken. Applicering av e-CRM är ett relativt nytt fenomen för 

banken då detta implementerades för drygt 10 år sedan. CRM är idag något som Swedbank 

arbetar hårt med, då banken har som ambition att växa som företag men även att bli ledande 

inom service, göra sina kunder mer nöjda och kunna leverera rätt produkt/tjänst till rätt kund. 

Genom att skapa dessa strukturer kan banken även knyta sina kunder närmare till sig. 
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Motivet till att vi valde Swedbank som undersökningsområde är för att banken är den äldsta 

och största banken i Sverige. Eftersom Swedbank varit etablerad längst på marknaden och har 

mest erfarenhet, jämfört med de andra svenska bankerna, förmodar vi att banken har en 

formel för att på bästa sätt lyckas med sin CRM. Om detta är fallet är det mycket intressant att 

se hur de har gått till väga, i synnerlighet om det stämmer 55 % av alla CRM projekt 

misslyckas. En annan anledning till att vi valde Swedbank som undersökningsområde är att de 

till största delen riktar sig till privatkunder. Många har säkerligen haft Swedbank som första 

bank. Att många blev och ännu idag blir kund hos dem, är till stor del på grund av att deras 

föräldrar var eller är kund hos Swedbank eller någon av dess föregångare. Därför är det 

intressant och studera hur just Swedbank implementerat och arbetar med CRM.  

 

I denna uppsats ska vi beskriva och analysera Swedbanks syfte, utformning och 

implementering av CRM relativt befintlig teori inom området. Vi ska även utreda om och i så 

fall hur Swedbank lyckats sin CRM. Dessutom undersöker uppsatsen huruvida syftet med 

Swedbanks CRM uppfylls och vilka fördelar implementeringen och användningen av CRM  

inneburit för Swedbank. Ordet lyckas definierar vi som om banken har nått de mål och 

visioner som sattes vid start.  Utifrån ovanstående resonemang har vi utarbetat följande syfte:  

 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om CRM genom att undersöka hur Swedbank 

implementerat och använder sig av CRM.  

 

1.2 Avgränsning 

Med hänsyn till begränsad tid och resurser har avgränsningar varit nödvändiga. Vi har valt att 

fokusera på hur ett specifikt kontor i Swedbank arbetar med CRM och har av praktiska skäl 

valt att titta närmare på ett av Swedbanks kontor i Gävle. De svar som vi har erhållit från 

respondenterna på Gävlekontoret kan endast representera vad de tycker och hur deras kontor 

fungerar. Vi kan därför inte med säkerhet uttala oss om hur hela Swedbanks CRM fungerar. 

Vi har genom intervjuerna dock fått uppfattningen att arbetet med CRM åtminstone förväntas 

ske likartat inom hela företaget.  

 

Swedbank är uppdelat i tre delar och vi har valt att endast intervjua chefer inom Retail 

Banking, kontorsverksamheten. De andra hörnstenarna som Swedbank består av är 

företagsbank och kapitalförvaltning. (www.swedbank.se) 



 9 

2 Metod 
 
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva de olika metoder som vi har använt oss av vid vår 
studie och varför vi valt just dem.  
 

2.1 Metoddiskussion och design 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika metoder som används vid bearbetning och 

analysering av data (Olsson, 2007, s.15). Kvalitativ analys är en metod som man använder sig 

av för att förstå hur människor upplever sig själva, sin tillvaro och sin omgivning. Syftet är att 

beskriva, analysera, och förstå beteendet hos enskilda människor och grupper. (Lundahl & 

Skärvard, 1982, s. 101). Exempel på kvalitativa metoder är djupintervjuer, observationer och 

fältstudier. Då man använder sig av den kvalitativa metoden är man intresserad av att få fram 

vilka egenskaper en företeelse har. Kunskaper om dessa företeelser hjälper oss att få en större 

förståelse varför något är som det är. (Bjereld, 2002, s. 113f)  

 

Nackdelen med att använda sig ut av den kvalitativa metoden, menar vi, att det är svårt för en 

annan forskare att komma fram till samma resultat. Kvalitativ metod är ofta förknippad med 

tolkning och därmed påverkan av forskarens egen erfarenhet och uppfattning.  

 

Syftet med denna uppsats är som redan nämnst att öka kunskapen om CRM genom att 

undersöka hur Swedbank implementerat och använder sig av CRM. Utifrån detta syfte har vi 

valt att utföra intervjuer på Swedbank. Syftet med denna typ av analys skapar en grund för att 

få en djupare förståelse om hur intervjuobjekten uppfattar bankens sätt att arbeta med CRM. 

Fördelen med djupintervjuer är, förutom själva svaren på frågorna, att vi som korrespondenter 

får en möjlighet att tolka kroppsspråket vilket kan resultera till en större överskådlighet. En 

annan fördel med att genomföra intervjuer är att vi får en möjlighet att kunna ställa följfrågor, 

vilket resulterar i ännu större tydlighet. Vi har utfört intervjuer med chefer på Swedbank. 

Detta kommer därmed att resultera i en kvalitativ ansats istället för en kvantitativ. (Holme & 

Solvang, 1997, s. 79ff) 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

De olika datainsamlingsmetoder som vi använder oss ut av är intervjuer, litteratur och 

Internet. 

 

2.2.1 Primär och Sekundär data 

Sekundär- och primärdata är två olika insamlingsmetoder som man kan använda sig av för att 

göra en undersökning. 

 

Primärdata är den metod som blir tillgänglig under forskningens gång (Bell, 2000, s. 94). 

Exempelvis kan det vara att författaren själv samlat in material till exempel via intervjuer 

m.m. (Lundahl & Skärvad, 1982, s.52).  

 

Grunden för vårt empiriska material har baserats på studier av Swedbanks hemsida samt 

djupintervjuer. Vi genomförde intervjuer med två chefer på ett av bankens Gävlekontor. Varje 

intervjutillfälle inleddes med att förklara hur vi definierar CRM1 i syfte att nå kongruens 

mellan respondenternas och vår tolkning CRM som begrepp. Innan intervjun började så 

informerades intervjuobjekten om att deras namn inte kommer att nämnas i uppsatsen. 

För att garantera att vi hade uppfattat intervjusvaren på rätt sätt, nedtecknades svaren av oss 

båda för att sedan jämföra detta med varandras. Då detta sammanställdes visade det sig att 

våra anteckningar inte gick isär.  

 

Sekundärdata handlar om att man tar den information som tidigare är insamlad av andra. 

Denna information kan man till exempel hitta via litteratur och Internet. (Lundahl & Skärvad, 

1982, s. 52). Sekundärlitteraturen ger sällan tillräckligt med information om hur 

undersökningar är genomförda (Hartman, 1998, s. 214), därför har vi valt att komplettera med 

intervjuer, primärdata. 

2.2.2 Litteratur 

Den information som vi inhämtat för vår teori har i huvudsak skett genom sökning efter 

artiklar och böcker genom Gävles biblioteks online-katalog. De sökorden som främst 

förekommit i våra sökningar är Customer Relationship Management, CRM, banker, 

                                                 
1 Återfinns under rubrik 3.1 Definition av CRM 



 11 

relationer, kundrelationer och kunddatabaser. Vår avsikt har även varit att använda oss av så 

varierande, tillförlitliga och aktuella källor som möjligt. 

2.2.3 Intervjuer 

Vi besökte Swedbank där vi fick kontakt med kontorschefen som vidare hjälpte oss att boka 

in mötena.  

 

Vi valde att genomföra intervjuerna på plats då vi önskade att ta del av det kroppsspråk och de 

reaktioner som korrespondenterna avslöjar. Vår målsättning var att intervjua tre chefer och tre 

medarbetare. På grund av omständigheter som vi inte kunde påverka blev det intervjuer med 

två chefer och inga medarbetare. Anledningen till att vi genomfört färre intervjuer än vad vi 

sade från början, är att vi inte beviljades intervjuer med medarbetare och fler chefer. Vi är 

medvetna om att detta medför en viss begränsning i analysen, men hoppas samtidigt på att de 

attityder som vi fångat ändå kan presentera en något sånär rättvisande bild av rådande 

uppfattningar inom kontoret.  

 

2.4 Kritik 

2.4.1 Trovärdighet 

Enligt Denscombe skapar intervjuer en hög trovärdighet då författarna har direkt kontakt med 

intervjuobjektet under intervjuns gång. Detta innebär att data kan kontrolleras när det gäller 

verklighet och relevans under den tid som den samlas in. (Densombe, 2000, s. 162).  

 

Då vi önskar att uppnå en så hög trovärdighet som möjligt, har vi därför utformat 

intervjufrågorna efter teorier om CRM, för att på så sätt tydliggöra och förenkla analysen. 

Något som ökar trovärdigheten i vår studie är att vi använt oss av intervjufrågor som 

respondenterna fått svara enskilt på. En annan faktor som ökar trovärdigheten är att vi använt 

oss av ett antal olika källor. Fler källor i meningen fler intervjuobjekt hade dock varit 

önskvärt. Nu har vi bara intervjuat personer i chefställning vilka åtminstone potentiellt har ett 

egenintresse i att framställa CRM i positiva ordalag. 

 

I denna promemoria har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats, med vilket menas att 

det vi ska undersöka inte kan sägas vara representativ för samtliga anställda inom Swedbank. 

För att försäkra oss om att intervjusvaren vi fick uppfattades på rätt sätt, antecknade vi 
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korrespondenter de svar vi erhöll från respondenterna, för att därefter jämföras och 

sammanställas. Då detta hade gjorts visade sig att våra anteckningar ej gick isär. Swedbank är 

en stor organisation, varför det kan tänkas att det finns lokala skiljaktigheter mellan chefers 

och medarbetares uppfattningar om bankens CRM.  Detta även om ambitionen inom företaget 

är att arbetet med CRM ska ske likartat inom hela företaget. 

 

2.5 Deduktion  

En deduktiv ansats utgår från en generell regel och påstår att denna förklarar ett visst enskild 

fall av intresse. Deduktiv metod är alltså när man från allmänna principer drar slutsatser om 

enskilda företeelser (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 41) 

 

Vi anser oss vara primärt deduktiva i den mån att vi hade vissa förkunskaper som vi kommit i 

besittning av genom vår utbildning Customer Relationship Management. Efter att ha läst 

denna kurs så är begrepp såsom customer relationship, interaction och databas självklara delar 

av en organisations CRM. Dessa förkunskaper har gjort att vi kommit att använda oss av vissa 

teorier, men även att det påverkat vårt teoretiska tänkande om hur vi ser på CRM generellt.  

 

2.6 Hermeneutik 

Begreppet hermeneutiken handlar om hur vi tolkar olika saker och hur det uppfattas. Det 

ligger till grund för den kvalitativa metodteori som vi har använt oss av i denna uppsats. 

(Lundahl & Skärvad, 1982, s. 42) 

 

Enligt Nils Gilje är grundtanken inom hermeneutiken att vår bakgrund har betydelse för hur vi 

tolkar olika saker och det vi förstår sker utifrån vissa förutsättningar (Gilje & Grimen, 1992, s. 

183). Våra förkunskaper om ett ämne spelar in i hur vi tyder omvärlden. De förutfattade 

meningar vi har kan ändras exempelvis när vi har läst andra forskares resultat. Då vi besitter 

denna kunskap, är det svårt för oss författare att se detta från ett objektivt perspektiv. 

 

Alan Bryman nämner att tonvikten i den kvalitativa forskningen oftare ligger på ord vid 

insamlande och undersökning av information, i jämförelse med vad den gör vid den 

kvantitativa undersökningen (Bryman, A. s. 249). Det hermeneutiska synsättet appliceras 

oftast inom den kvalitativa forskningen. Den fundamentala idén är att den forskare som 
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analyserar texten, ska göra ett försök för att få fram textens betydelse utifrån det perspektiv 

som författaren hade när texten skrevs. Detta betyder att forskaren måste fokusera på det 

historiska och sociala sammanhanget när texten skrevs. (Bryman, A. s. 370 ff).  

 

2.7 Analysmetod 

Upplägget på analysen börjar med en beskrivning om hur banken arbetar med sin CRM för att 

sedan diskuteras med utgångspunkt från våra intervjuer och den teori som vi tagit fram och 

presenterat. Analysen och diskussionerna kommer att vara ett fundament för våra slutsatser 

som sedan besvarar vårt syfte.  
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3. Teori 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de olika teorier som definierar CRM och e-CRM för att 
sedan undersöka hur respektive begrepp kan implementeras och användas. Därefter kommer 
vi att belysa vilka problem som eventuellt kan uppstå vid implementeringen.  
 

3.1 Vad är CRM och e-CRM  

Tidigare i arbetet nämner vi två begrepp, CRM och e-CRM. Båda begreppen kommer att 

förklaras nedan. Vad innebär de och hur skiljer de sig åt? 

 

3.1.1 Definition av CRM 

CRM är ett begrepp som kan ha flera olika förklaringar. Eftersom det finns olika definitioner 

som förklarar vad CRM egentligen handlar om, är det svårt att beskriva CRM med endast en 

definition. 

 

Enligt Donaldson handlar CRM om att etablera, kommunicera, nå ut och behålla relationer 

med sina kunder. Andra förklaringar som Donaldson nämner är att vara kundorienterad, 

kunna styra sina kundrelationer och ha ett fungerande kundhanteringssystem. Med CRM som 

verktyg, kan det hjälpa företagen att komma underfund med vilka kunder som inte är 

lönsamma och endast kostar företaget pengar och vilka kunder som de önskar att bygga en 

längre relation med. (Dyché, J. 2002, s. 5)  

 

Samuelsons definition av CRM fokuserar på att fånga och bearbeta data om kundbeteende och 

försäljning samt att förenkla försäljnings- och serviceprocesser. Med enskilda kunder ska 

nätverk kunna upprätthållas och ligga till grund för fortsatt kundbearbetning. (Samuelson, L. 

2004, s.560)  

 

Målet med CRM är att utveckla kompetens för att skapa goda relationer och att skapa så 

effektiva kundrelationer som möjligt. Utvecklingen av CRM har effektiviserats. Exempelvis 

behöver inte företag längre utveckla all den nödvändiga kompetensen inom företaget på grund 

av det effektiva nätverksarbetet. (Storbacka, K. 2000, s. 24). I CRM processen är IT 

teknologin och andra databaser viktiga delar som används för att kunna effektivisera CRM 

systemet. (Swift, R. 2001, s. 37) 
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Figur 1 nedan visar ett exempel på en CRM-modell. 

 

 
Figur 1: CRM strategi med kopplingen mellan affärsmål och datamodellen2 

 

CRM Diagnos – CRM diagnosen beskriver CRM – strategin. De affärsmässiga kraven på 

systemet, de tekniska och förutsättningarna, målen och en beskrivning av organisationen är de 

viktigaste delarna av CRM – strategin. (http://www.crmnytt.com) 
 

Informationshantering – Denna del i CRM – modellen möjliggör företagets uppbyggnad av 

kundinformation genom kontinuerlig datainsamling, analys och rapportering för att bilda 

nästa kundinteraktion. (Ibid) 

 

Kundhantering – Kundhantering syftar till att höja kundlojaliteten, påverka kundernas 

beteende och skapa ökade intäkter som direkt kan sätta i samband med medlemmar, 

partnerföretag och annonsörer. Målen nås genom att exempelvis använda ett effektivt 

marknadsföringsverktyg baserat på kunddatabasen. (Ibid) 

 

Kund-/medlemskommunikation – Denna del används för att öka såväl konsumtion som 

upplevt värde av all kommunikation och information från företaget. För att kunna förmedla 
                                                 
2 http://www.crmnytt.com/inlagg.htm, 2007-10-30, kl: 12.26 
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känslan av ett äkta intresse från företagets sida ska dialogen vara direkt kopplad till kundens 

aktiviteter, preferenser och beteendemönster.  Målsättningen är att förklara vilken 

kommunikationskanal som ska framföras, vilket budskap som ska riktas mot kunden, hur det 

ska se ut och när kunden ska kontaktas. (Ibid) 

 
Idag innefattar och möjliggör CRM flera olika kanaler för kundkommunikation och 

transaktioner. E-CRM började så småningom användas vilket innefattade elektroniska 

kanaler, i synnerlighet Internet, databaser och dylikt. (http://www.crmnytt.com) 

 

3.1.2 Definition av e-CRM 

Begreppet e-CRM definieras av Swift som en möjlighet att utnyttja de klassiska verktygen 

inom CRM, exempelvis marketing, försäljning och kundtjänst på ett elektroniskt sätt (Swift, 

2001. s. 296ff). Chadwick säger dock att det väsentligaste med e-CRM är att man måste 

koncentrera sig på kundens behov och vad denne efterfrågar då e-CRM handlar om företagets 

kunder och inte om tekniken. (Chaffey, Mayer, Johnston & Chadwick, 2003, s. 241 ff) 

 

Ellis-Chadwick definierar e-CRM som ett verktyg som används för att uppnå sina CRM mål, 

vilket görs med hjälp av integrerade databaser med personlig access till e-mail samt 

etablerade normer för arbetsflödet. E-CRM skulle därför kunna beskrivas som en 

vidareutveckling av CRM, där modern teknologi används för att nå målen med CRM. Den 

största skillnaden mellan CRM och e-CRM är att den sistnämnda är mer web-koncentrerat 

medan CRM handlar mer om call center och försäljningsavdelningar. (Chaffey, Mayer, 

Johnston & Chadwick, 2003, s. 223 ff) 

 

3.2 Hur implementeras och används CRM och e-CRM 

Nedan redovisas teorier om hur företag kan implementera och tillämpa sig av CRM system.  

 

3.2.1 Hur implementeras och används CRM? 

För att kunna besvara frågan ovan har vi valt att använda oss av en modell (figur 2), just för 

att läsaren ska få en djupare förståelse om hur det går till och vad som ingår i 
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implementeringen. Då endast vissa delar av modellen är väsentlig för vårt uppsatsämne, har vi 

valt att avgränsa oss och endast belysa vissa utvalda fragment.  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 2: Byggd på figur från Donaldson, B. ”Strategic Market Relationships”, s. 145, 2003. 

 

Measure customer satisfaction but manage customer service 
Efter att ha beslutat vilken typ av förhållande företaget önskar ha med sina kunder och på 

vilken kvalitets- och servicenivå man ska ligga, är det dags att kommunicera ut detta till sina 

kunder. Företag som är säkra på sin förmåga att tillhandahålla rätt service och kvalité ska 

kommunicera ut detta till sina kunder för att på så sätt höja ribban på deras förväntningar. 

Genom att tillkännage vilka förväntningar kunden bör ha på produkten/tjänsten, kan företaget 

minimera glappet mellan vad kunderna förväntar sig att få och vad organisationen verkligen 

levererade. Vilken aspekt kunden ser på kvaliteten på produkten eller tjänsten är fullt möjligt 

att mäta, men detta svarar bara för en del av kundens tillfredställelse. Områden som support, 

rådfrågning och vilken kontakt köpare och säljare har, må vara lika väsentligt. Det är alltså 
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centralt att mäta hur nöjd kunden är med både produkten eller tjänsten som företaget 

tillhandahåller, men även vilken relation konsumenten har och vilken uppfattning denna har 

om organisationen. ”Produkten må vara hjälten, men servicen är stjärnan” som Donaldson 

uttrycker det. (Donaldson, 2003, s. 153 f) 

 

Maintaining dialogue with customers 
Förr i tiden hade bankerna generellt en bättre dialog med sina kunder till skillnad från vad det 

är idag. Många människor har aldrig sett ”sin” bankdirektör eller vet vad han/hon heter. Den 

teknologi vi har idag gör att bankens kunder inte behöver besöka banken eller träffa sin 

bankman, utan kan istället utföra sina ärrenden hemmifrån.  

 

Många företag satsar på kundservice och relationsledning som grund för företagets tillväxt 

och utveckling. CRM har alltmer blivit ett modernt ämne med bästa förmåga att göra om 

organisationen och förvärva nya kunder och förändra marknaden.  

 

Genom en god kontakt med sina kunder, ger det företaget vissa förmåner: 

• Förmågan att identifiera kunder och deras personliga lönsamhet. 

• Identitetskort av individuella kunder behövs speciellt. 

• Krav på skräddarsydda produkter till personliga kunder. 

• Behålla kunder länge. 

• Identifiera kompletterande produkter, alternativt förbättra existerande erbjudanden. 

• Förmåga att identifiera nya produkttillfällen. 

• Kapacitet att skapa höga förväntningar bland kunderna. 

 

Investering i personal 
Det är viktigt att skapa en intern relation inom organisationen, då implementering av CRM 

påverkar hela företaget. Implementering av relationsorientering kommer ytterst från 

personalen inom organisationen. Personalen inom organisationen kan påverka olika relationer 

externt och personalen måste vara medvetna om den uppsatta standarden men framförallt veta 

vad det är som kunden efterfrågar.   

 

Intern marknadsföring handlar om att ta hand om de anställda som en intern kund och deras 

jobb som intern produkt. Intern marknadsföring har fyra centrala mål: 
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1. Hjälpa de anställda att förstå och godkänna vikten av samspelet med kunderna 

och deras ansvar för den totala kvalitén för företaget. 

2. Hjälpa de anställda att förstå och godkänna uppdraget, strategier, produkten, 

service, system och externa kampanjer för företaget. 

3. Kontinuerligt motivera de anställda och informera dem om nya koncept, varor, 

service och externa kampanjer så att bra ekonomiskt resultat uppnås. 

4. Kunna locka och behålla bra personal.  

 

Den interna marknadsföringen behöver bli mer formell om ett företag ska bli effektivare inom 

kundrelationer. Detta kan uppnås i tre nivåer. 

• Den lägsta och enklaste nivån är frånvarande av motsägelsen. Detta innebär 

exempelvis att personalen sköter om låga priser, produkter med lägsta service hjälpen, 

arbeta effektivt och noggrant.  

• Andra nivån handlar om integrering. Var service är förenlig med kundernas behov och 

ett relativ pris och konkurrenskraftig position. 

• Tredje nivån handlar om serviceexpertens påtryckningar på inköpsbesluten och de 

grupper som köper. 

 

3.2.2 Hur implementeras och används e-CRM 

E-CRM är en kontinuerlig process, där företaget lär sig att nyttja den insamlade 

kundinformationen, för att på så sätt lära känna sina kunder bättre men även för att skapa en 

bättre relation med sina befintliga och potentiella kunder. E-CRM har som startpunkt att 

samla in och analysera elektroniska kunddata för att sedan omvandla den till brukbar 

information, en information som företaget använder som ett verktyg för att skapa en 

effektivare kundhantering. Genom detta sätt skapar sig företaget en möjlighet att erhålla 

långsiktiga och lönsamma relationer, men även lojala kunder. (Swift, 2001. s. 39ff) 

 

Figur 3 nedan är uppdelad i fyra fragment eller faser, vilka lyder som följer:  
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 Figur 3: CRM proces, byggd på figur från Swift, .R. S., Accelerating Customer Relationships, s. 39,  2003 
 

Knowledge Discovery 

Knowledge Discovery handlar i mångt och mycket om att analysera den kundinformation som 

är insamlad, just för att förstå kundens beteende men även för att kunna identifiera specifika 

marknaders möjligheter. Genom att lagra all kunddata i ett centralt datalager, får företagen en 

möjlighet att analysera och handplocka användbar information, vilket kan hjälpa företaget att 

förstå kundens personliga behov.  

 
Market Planning 

Detta fragment går ut på att företaget skapar en strategisk kommunikationsplan, vilket 

grundas på den kännedom som togs fram i föregående fas. Då vetskapen om företagets kunder 

ökar, kan företaget offerera rätt erbjudanden och distributionskanaler vid rätt tillfälle vilket 

kunderna kommer att uppskatta. 

 

Customer Interaction  

Nu är det dags för företaget att gå från att ha samlat ihop information om sina kunder, till att 

verkställa den handlingsplan de satte samman i föregående avsnitt, det vill säga 

marknadsplaneringsstadiet. Genom en avancerad teknologi kan företagets olika distributions- 

kanaler samla in information och kartlägga var kundinteraktioner sker, exempelvis företagets 

hemsida etc. Företaget kan även ta reda på vilka kunder som är lönsamma och bra för 

företaget, såväl som vilka som är lojala och skulle eventuellt kunna vara intresserad av vissa 

erbjudanden och tjänster/produkter.  
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Analysis and Refinement 

Detta är den fas där företaget, genom sin erfarenhet från kunddialogerna, samlar in och 

analyserar den fakta som företaget fått från interaktionerna med sina kunder. Då företaget fått 

in feedbacken, finslipas denna för att bättre förstå vad som stimulerar kunden.  

 

3.3 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard är ett verktyg som används för att följa upp om och hur ett företags 

målsättningar uppfylls. Här får ledningen en snabb överskådlighet och kan på så sätt 

koncentrera sig på intressanta diskrepanser. Ekonomistyrning i det enskilda företaget är dels 

bestämd av dess egen tradition och ledning, dels påverkad av förhållanden i andra företag och 

i det samhälle där företaget verkar. (Samuelson, 2004, s. 23). Balanced Scorecard är en 

metod, ur användarsperspektiv, att följa olika verksamhetsdelar. Den är avgränsad och 

målsättningarna inom de olika områdena ska vara väl förankrade i verksamheten. Balanced 

Scorecard kan appliceras i fyra olika perspektiv i en verksamhet, vilket lyder som följder: 

• Kundperspektivet 

• Utvecklingsperspektivet 

• Processperspektivet 

• Finansperspektivet 

 

Balanced Scorecard är inte bara ett verktyg för rapportering utan behandlar mycket mer i 

affärsprocessen. Det viktigaste är att den är en levande metod för ledningen och dess 

verksamhet. Det är i ledningen där målen sätts och följs upp. Målen, som ska vara 

gemensamma för hela företaget, kan vara både kort- och långsiktiga. Balanced scorecard 

behandlar både intern och extern information mellan de olika affärsområdena för att kunna 

tyda informationen bättre för läsaren. (www.champion.se)   
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3.4 Fördelar med CRM och e-CRM ur ett företags perspektiv 

3.4.1 Fördelar med CRM 

Enligt Greenberg så skapas det faktiska värdet då företaget och dess kunder skapar värde för 

varandra. Företagets värde formas då de använder information om deras kunder för att arbeta 

mer effektivt eller då företaget önskar att lansera nya produkter på marknaden på ett snabbare 

sätt. För att detta ska vara så fördelaktigt som möjligt, måste företagen identifiera kundernas 

olika individualiteter, förstå skillnaden mellan dem för att sedan skräddarsy en viss interaktion 

till ett specifikt kundsegment. När företagen lyckas med att applicera CRM på detta sätt, blir 

CRM ett verktyg som kan generera högre profiter och samtidigt skapa förbättrade 

förhållanden vilket i sin tur skapar en ökad kundlojalitet. (Greenberg, 2001, s. 29 ff)  

 

Swift (2001) har utstakat några fördelar som företaget kan skapa sig om de lyckas med sin 

CRM: 

 

• Lägre kostnader att skaffa sig nya kunder – När kostnader för att rekrytera nya 

kunder reduceras, har företaget en möjlighet att spara in pengar på marknadsföring, 

utskick av brev, kontakter, feedback från sina kunder, servicen etc. 

 

• Ett minskat behov av att skapa sig fler kund kontakter – Då företaget etablerar en 

längre och starkare relation med sina kunder, stannar de kvar längre hos företaget och 

behovet av att skapa nya kundkontakter minskar. Detta är framför allt vanligt i 

Business to business sammanhang. 

 

• Reducerade försäljningskostnader – Vanligtvis är redan befintliga kunder mer 

mottagbara för ny information än potentiella kunder. En bättre vetskap om sina 

distributionskanaler skapar ett mer effektivt förhållande. Med hjälp av CRM kan även 

marknadskampanj kostnader reduceras och bidra till en högre ROI (Return On 

Investments). 

 

• Bättre kund lönsamhet – Då kundrelationerna stärks, resulterar detta i att kunderna 

med största sannolikhet blir nöjda, vilket i sin tur genererar fler affärer och bättre 

lönsamhet. 
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• Ökad kundlojalitet och kvarhållning – I detta skede stannar kunderna kvar längre, 

köper mer, håller kontakten med företaget och deklarerar vad de är nöjda respektive 

missnöjda med. Då företaget bemöter dessa krav, antas kunderna konsumera mer. 

CRM skapar därför fler möjligheter att skapa ett livslångt kundvärde.  

 

• Bättre kännedom om kund värdet – Med vetskapen i besittning om vilka kunder som 

är lönsamma, vilka som endast kostar företaget pengar och de kunder som är en 

potentiell framtidskund, kan företaget kategorisera sina kunder på ett effektivt sätt. 

 

Även Newell nämner i sin bok några fördelar som företaget kan skapa med CRM som ett 

verktyg. Dessa punkter är väldigt snarlikalika de som Swift tog upp, vilket visar att författarna 

har en gemensam syn på hur CRM kan frambringa fördelar ur ett företags perspektiv. 

(Newell, 2000, s. 80 ff). Newell lyfter fram följande fördelar: 

 

• Insparade pengar genom ett reducerat behov av att rekrytera nya kunder – Genom 

att företaget knyter kunderna till sig och stärker relationsbandet, resulterar detta i en 

stabil kundbas. Detta gör att resurser inte behöver läggas på att hitta nya kunder. 

 

• Reducerade kostnader för försäljning – Denna fördel handlar om att företaget har en 

möjlighet att spara pengar i form av marknadsföringskostnader, då de lojala kunderna 

har en benägenhet att vara mer påverkbara gällande det företaget kommunicerar ut. 

 

• Ökad kundlojalitet och kund tillfredställelse ökar lönsamheten – Tillfredsställda 

kunder konsumerar mer och dessutom bidrar deras behag till att de rekommenderar 

produkten/tjänsten till sina vänner, det vill säga mun-till-mun effekten.   

 

• Granska kundens långsiktiga avkastning – Här kan organisationen analysera vilka 

kunder som genererar företaget pengar respektive kostar företaget pengar. Detta är en 

kännedom som kan spara företaget mycket pengar.  
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3.4.2 Fördelar med e-CRM  

För att kunna bygga relationer med sina kunder, använder sig företaget av Internet som ett 

verktyg. Här ingår det att integrera en kunddatabas med företagets hemsida vilket ger 

företaget en möjlighet att rikta in sig på ”rätt” kunder. Genom att göra detta kan företagets 

marknadsföring förbättras på ett avsevärt sätt. Chaffey et al konstaterar att företaget åtnjuter 

följande fördelar: (Chaffey, Mayer, Johnston & Chadwick, 2003, s. 222 f) 

 

• Sikta in sig mer effektivt – Det traditionella tillvägagångssättet att kontakta sina 

kunder på, genom direkt reklam, är ofta baserad på en lista där sällan alla på listan är 

en kund som företaget riktar sig mot. Resultatet av detta blir ett undermåligt resultat av 

hur många kunder på listan som visar sitt intresse. Internet har fördelen att lista 

kontakter automatiskt, vilket är kunder som har besökt företagets hemsida och 

dessutom visat intresse genom att uppge sitt namn och sin adress. Samtliga som 

registrerar sitt intresse är intresserade av produkten och är därför en potentiell kund. 

 

• Nå många kunder genom ett enda utskick – Teknologin gör det möjligt att skicka ett 

skräddarsytt e-mail eller att förse ett mindre kundsegment med en specialgjord 

hemsida.  

 

• Skapa ett djupare och bredare förhållande – Internet gör det idag möjligt för 

företagen att kommunicera ut sitt utbud till kunder. Ett företags relation till sina 

kunder kan förändras då kunderna kan nås mer frekvent. Ett sätt att gå till väga är att 

tillhandahålla konsumenterna med en mängd information om produkterna på 

företagets hemsida. Hur ofta de ska integrera med varandra är upp till kunden, då detta 

sker när kunden väljer att besöka hemsidan eller om konsumenten skulle bli kontaktad 

av företaget via e-mail. 

 

• Ett mer lärorikt förhållande kan åstadkommas genom att applicera olika verktyg 

som kartlägger en kunds livscykel – Ett exempel på detta är verktyg som summerar 

och registrerar hur många varor man anskaffat sig på nätet eller vilka varor man sökt 

och klickat på innan köpet genomfördes. Feedback online skapas genom att man 

ställer frågor till kunden via e-mail om företagets produkter eller att man vill ha 

dennes åsikt om vad konsumenten anser om företagets konkurrenter.  
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• Reducerade kostnader – Att kommunicera via e-mail eller att registrera de besökare 

som besökt företagets hemsida kostar väldigt lite, i jämförelse med att använda fysiska 

brev i pappersform. Men framför allt att information endast skickas till de kunder som 

visat intresse, resulterar till ett mindre antal e-mail utskick. Då väl kunderna har 

registrerat sig med namn och adress på hemsidorna, kan kommunikationen med 

kunderna ske på ett mer eller mindre automatiskt vis.  

 

3.5 Problem med CRM och e-CRM 

Företag har de senaste åren blivit mer entusiastiska att införa och arbeta med CRM. Allt för 

ofta önskar företag, då de implementerar CRM, att se en snabb utveckling för att på så sätt få 

en omedelbar ”Return on investment”, det vill säga intäkten från ett agerande dividerat med 

den uppskattade kostnaden för agerandet. Företag har även en tendens att se CRM som en 

enkel lösning på sina affärsproblem. Det är inte förrän initiativet är taget, då det blir kännbart 

för organisationen att det finns en lucka mellan det faktiska och deras förväntningar. I många 

företagskulturer är produktbaserad management så fastslagen, att byta till något annat skulle 

vara en avsevärd utmaning. Enligt Newell, är mer än hälften av de CRM misslyckade 

projekten ett resultat av företagens politik och tröghet att implementera förändringar i 

organisationen, bortsett från mjukvara och budgeten. En studie gjort av CRM-forum, avslöjar 

de mest förekomna misslyckanden som sker då företag implementerar CRM. De vanligaste 

bristerna är nämnda i följande storleksordning. (Newell, F. 2003, 9 f) 

 

• Organiserings förändringar  29 % 

• Företags politik och tröghet att förändra 22 % 

• Brist på förståelse om CRM  20 % 

• Undermålig planering   12 % 

• Brist på kunskap om CRM  6 % 

• Budget problem    4 % 

• Mjukvara problem           2 % 

 

Chadwick et al. menar även att ett vanligt misslyckande med CRM är den tidsram företagen 

sätter upp. Detta i sig behöver nödvändigtvis inte indikera en svaghet i CRM konceptet, utan 

istället pekar detta på svårigheten att implementera ett komplext informationssystem som 

kräver ansenliga ändringar, både i organisationens processer och hos företagets personal.  
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Trots alla fördelar som företaget får, understryker författaren att år 2000 rapporterades att 

cirka 75 % av samtliga CRM projekt misslyckas. (Chaffey, Mayer, Johnston & Chadwick, 

2003, s. 222 f). Noterbart är att motsvarande siffra enligt Gartner Group är 55 %. 
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4 Swedbank 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för den empiri som berör Swedbank. Informationen 
grundar sig på information som vi har fått från genomförda intervjuer. Avsnittet kommer att 
avslutas med en diskussion om bankens CRM utifrån intervjusvar och teori. 
 

4.1 Historik  

Sveriges första sparbank bildades år 1820 i Göteborg. Sparbanksidén växte fort och år 1828 

fanns det cirka 498 etablerade sparbanker i Sverige. Några år därefter skedde en rad fusioner 

vilket resulterade i att organisationen blev starkare. Då Sparbanken i Sverige bildades runt 

1992, gjorde närmare 90 av sparbankerna det aktiva valet att förbli fristående banker och 

istället bara samarbeta med Sparbanken Sverige. Föreningsbanken hade sitt ursprung i 

jordbrukskassorna vars syfte var att tillgodose jordbrukets växande kapitalbehov. Den första 

jordbrukskassan bildades 1915 i Västerhaninge utanför Stockholm. 1992 ombildades 

Föreningsbankerna till ett sammanhållet bankaktiebolag. Då fanns det drygt 350 lokala 

Föreningsbanker. (www.Swedbank.se)  

 

Då Föreningssparbanken bildades, år 1997, förvärvande de fristående sparbankerna i de flesta 

fall Föreningssparbankens kontorsrörelse på sin ort. Nästa steg som gjorde att 

Föreningssparbanken växte ännu mer var att köpa upp Hansabank som bedriver sin rörelse i 

de Baltiska länderna. (Ibid) 

 

Swedbank bildades i april 2006 och idag är Swedbank inte bara verksamma i Sverige utan 

tillhandahåller Retail – och företagsbank samt kapitalförvaltning i Estland, Lettland, Litauen, 

Finland, Norge, Danmark men även i Ryssland. (Ibid) 

 

På bankens hemsida kan man även läsa om att deras vision är att förstå och agera utifrån 

kundens behov för att på så sätt kunna erbjuda de bästa finansiella lösningarna och därmed 

förbättra kundernas livskvalitet. Här ingår bland annat att de ska ha den största 

kundtillfredsställelsen och ha den bästa lönsamheten. (Ibid)  

 

För att ha en möjlighet att nå dessa ambitioner är det fördelaktigt om banken lyckats bra med 

att implementera och använda sig av CRM, något som både gynnar företaget och kunden i det 

långa loppet.   
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4.2 Swedbanks CRM 

Banken har i stort sett använt sig av CRM sedan den upprättades, medan man applicerat sig av 

e-CRM sedan cirka 10 år tillbaka. Under tidens lopp har bankens CRM modifierats och 

förbättrats, men att lära känna sina kunder och bygga starka relationer har alltid varit en 

primär strävan för banken. Intervjuobjekten ser framförallt CRM som ett verktyg för att vårda 

sina kundrelationer med.  En förutsättning för att en organisation ska kunna implementera och 

använda sig av CRM på ett tillfredsställande sätt, är att få alla inom organisationen att sträva 

efter de mål och visioner som företaget satt upp. Det är även viktigt att chefer såväl som 

medarbetare besitter rätt know-how, för att ha möjligheten att lyckas så bra som möjligt. 

 

4.2.1 Hur implementeras och används CRM och e-CRM? 

Modellen (se figur 4) och texten här nedanför är hämtad från Swedbanks interna dokument 

och beskriver Swedbanks CRM process. Det finns två delar i en CRM-arkitektur, analytisk 

CRM och händelsestyrd CRM: 

 

• En analytisk del som baseras på information om kunden, beteenden, användning av 

produkter och tjänster etc. Denna del hämtar sina data från operativa system via DW 

och externa informationskällor. Informationen utnyttjas för att söka mönster och 

reagera på beteendet och agera proaktivt med att exempelvis därmed rekommendera 

tjänster.  

• En händelsestyrd del som understöder mötesplatser i flera former, exempelvis 

automatiska svar på kundagerande i självbetjäningskanaler, personaliserade budskap, 

cross selling etc. Denna operativa del måste täcka alla kanaler/mötesplatser kunden 

kan använda och uppträda likartat i alla mötesplatser. Alla mötesplatser måste ha 

tillgång till samma källa för information om kunden och måste kontinuerligt återföra 

information till den analytiska delen för förbättrad analys.  
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Figur 4. Byggd på en modell från Swedbanks interna dokument, 2007-11-22 
  
 

 

Då vi ställde intervjufrågan3 om hur implementeringen av CRM och e-CRM gick till och 

vilka åtgärder och förändringar som banken gjort, svarade intervjuobjekten att banken 

använder sig av ett e-CRM verktyg, Balanced scorecard, vilket enligt respondenterna är ett 

hjälpmedel för både planering, uppföljning och återkoppling. Detta verktyg används 

framförallt för att samla in information om kunden både internt och externt. Exempelvis kan 

de se hur ofta en kund lånat pengar, samt hur kunden har skött sina tidigare betalningar. 

Andra förändringar, enligt intervjuobjektet II, som banken har gjort i samband med 

implementeringen är att utbilda sin personal för att de ska bli mer kompetenta inom sitt 

arbetsområde. Med denna kunskap kan medarbetarna lättare tillgodose kundernas behov 

vilket i sin tur leder till en större kundnöjdhet.  

 

Enligt en av intervjupersonerna så har det inte uppstått några större problem eller svårigheter 

vid implementeringen. Intervjupersonen I nämnde dock att det var en utmaning att förankra 

bankens CRM mål och vision bland medarbetarna, men de har lyckats bra med det. Vidare 

menade denne att förankringen hos medarbetarna är en väsentlig hörnsten i CRM processen, 

                                                 
3 Se Bilaga 1 
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just för att alla inom organisationen ska sträva efter de gemensamma mål och visioner som 

banken satt upp.  

 

Då frågan om hur banken arbetar med sin CRM och e-CRM ställdes, svarade båda 

respondenterna att banken organiserar kontinuerliga möten med sina medarbetare för att gå 

igenom vad som varit bra respektive mindre bra samt vad som kan förbättras. Ett annat sätt att 

arbeta med CRM är att förfina informationen i sin kunddatabas. Detta gör man genom att titta 

närmare på informationen, plocka ut det som är relevant för att sedan tillhandahålla 

information till de berörda avdelningarna som har nytta av den. Intervjuperson II nämnde att 

banken dessutom gör frekventa undersökningar om vad kunderna anser om bankens produkter 

och tjänster men även vad de är nöjda respektive mindre nöjda med. Undersökningarna gör 

banken via massutskick till kunderna. De fakta som banken får in sammanställs och 

analyseras för att senare kunna leda till åtgärd av bristfälligheter. Det är ledarstaben som 

bestämmer hur banken ska arbeta med sin CRM. Swedbank har, som tidigare nämnts, en 

avdelning som är belägen i Stockholm och som arbetar med hur CRM processen ska gå till. 

Hela CRM processen sker från Stockholm i bankens IT-avdelning, som sedan distribuerar ut 

redan analyserad informationen i sammanställda ”paket” till de mindre kontoren runt om i 

landet. 

 

Ett av intervjuobjekten menar vidare på att banken har en uppdelad kunddatabas utifrån de 

olika kunderna som medarbetarna har. Då vi ställde frågan om hur banken arbetar med e-

CRM, förklarade intervjuperson I att banken har möjlighet att se vilka kunder som använder 

sitt kort frekvent och vilka som använder kortet mindre upprepat. Genom detta kan Swedbank 

göra elektroniska utskick via exempelvis e-mail där banken frågar kunden varför de inte 

använder sitt kort oftare och till dem som använder kortet oftare kan banken offerera 

möjligheten att höja limiten på sitt kreditkort. 

 

4.2.2 Vad är syftet med att implementera och använda CRM och e-CRM? 

Intervjupersonerna talar om att syftet med att införa CRM och e-CRM var att lära känna sina 

kunder bättre för att på så sätt lättare ta reda på vad kunderna egentligen efterfrågar och lättare 

möta deras förväntningar. Båda respondenterna poängterade även att detta i sin tur leder till 

nöjdare kunder. En av intervjupersonerna berättade även att nöjda kunder har en tendens att 

prata väl om produkten/tjänsten eller företaget och sedan rekommendera detta för sina nära, 
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det vill säga med ”word-of-mouth” effekten. Nöjda kunder genererar nya kunder vilket i sin 

tur skulle skapar bättre lönsamhet för banken. Enligt intervjuperson I var ett annat syfte att 

skapa sig en position som den ledande banken inom service. Syftet var att med hjälp av 

användandet av CRM ge banken en möjlighet att kunna leverera rätt produkt eller tjänst till 

rätt kund. Exempelvis levererar banken produkter till de unga individer som idag sköter sina 

bankaffärer via Internet, medan banken tillhandahåller samma tjänster på bankkontoren för de 

äldre som önskar att behålla kontakten med sin bankman. Intervjuobjekten menar att de äldre 

kunderna uppskattar denna kontakt eftersom att de är vana vid att besöka kontoren då 

bankärenden ska göras, dessutom förlitar sig inte de äldre på Internet som de unga gör idag.  

 

Då frågan om hur banken tar reda på om syftet är uppfyllt ställdes, svarade bägge 

intervjupersonerna att banken tittar på företagets omsättning och resultat för att sedan jämföra 

med det föregående års resultat. Detta är enligt respondenterna det bästa och tydligaste sättet 

att mäta detta på. Ett annat sätt att mäta detta på är att skicka ut formulär till sina kunder som 

sedan kan anonymt besvara på frågorna. 

 

Enligt intervjuperson I samlar banken in information om kunderna genom att företaget gör en 

stor undersökning om vad kunderna tycker om banken. Detta gör banken via massutskick av 

frågeformulär hem till kunderna och via deras e-mail. Ett annat sätt är att ringa hem till 

kunderna för att på så sätt få en djupare förståelse om vad konsumenterna tycker om banken. 

Informationen samlas även in genom att kartlägga vilka hemsidor kunderna besöker och vilka 

produkter eller tjänster som de är intresserad av. Detta samlas i en databas som sedan 

analyseras på huvudkontoret i Stockholm. Banken frågar dessutom de nya medlemmarna om 

deras förväntningar och vad de väntar sig att få ut av att bli kund hos Swedbank. Eftersom 

banken har som ambition att bli ledande inom service, jobbar banken mycket med hur 

kunderna upplever servicen och hur de vill bli bemötta. 

 

En av våra intervjufrågor handlade om hur banken använder den information som man samlar 

in om sina kunder. Här nämnde både intervjuperson I och II att banken lagrar den insamlade 

informationen i stora kunddatabaser, som befinner sig i Stockholm, för att sedan analyseras. 

När denna information sedan utvärderats och bearbetats, använder banken dessa data för att 

kunna offerera rätt erbjudanden till rätt kund vid rätt tillfälle. En av de intervjuade nämnde 

dessutom att med hjälp av rätt kundinformation, kan företaget få en djupare förståelse för 
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kundens beteende för att på så sätt exempelvis kunna plocka fler marknadsandelar, vilket är 

något Swedbank lyckats göra säger intervjuperson II  

 

Talar vi om vad den konkreta effekten har blivit för kunderna, före och efter 

implementeringen, så menar båda intervjupersonerna att man kan se en märkbar skillnad på så 

sätt att banken lärt känna kunden på en helt annan nivå. Banken delar upp kunddatabasen efter 

det område som medarbetaren jobbar inom, vilket resulterar i att man lär känna sina kunder 

något bättre eftersom dessa har en tendens att återkomma. Banken kan även se vad kunderna 

är intresserade av då de kartlägger vilka hemsidor dessa besöker men även vilka produkter 

och tjänster som kunden klickat på. 

 

4.2.3 Fördelar med CRM och e-CRM ur Swedbanks perspektiv 

Om man lyckas med sin CRM, kan detta leda till en rad fördelar. Därför ställde vi frågan om 

vilka fördelar banken upplevde att de erhållit genom att arbeta med CRM och e-CRM. Här 

nämnde intervjuperson I att man lär känna sina kunder bättre, vilket gör att man har möjlighet 

att skapa bättre erbjudanden till kunden vilket i sin tur bidrar till att relation med kunden 

stärks och förlängs. Respondenterna menar även att då relationen med kunderna förbättras, 

behöver inte banken hitta nya kunder i samma omfattning. Detta spar företaget mycket pengar 

på.  Kunderna stannar kvar inom företaget och företaget behöver inte lägga ner tid och 

resurser på att skapa så många fler kundkontakter. De kunder som stannar kvar blir mer lojala 

mot företaget och ”word-of-mouth” effekten uppstår. Detta skapar enligt intervjupersonerna 

större intäkter och lönsamhet.    

 

Då vi frågade respondenterna om vilka fördelar e-CRM för med sig, nämnde de 

massutskicken som Swedbank gör via e-post till sina kunder. Detta är ett billigt alternativ för 

att nå en stor publik vilket reducerar bankens marknadsföringskostnader. En av de intervjuade 

poängterade även att dessa stora utskick ger banken en fördel att kunna skicka dessa utskick 

mer frekvent till konsumenterna. En annan fördel med e-CRM är att man kan rikta speciella 

”skräddarsydda” erbjudanden till sina kunder som besöker bankens hemsida. Här kan man se 

vilka sidor kunden besökt och vilka produkter och tjänster som kunden är intresserad av. En 

annan elektronisk fördel är Balanced scorecard som intervjupersonerna nämnde tidigare.  
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Den sista frågan löd hur cheferna gått tillväga för att få med personalen i de förändringar som 

skedde i samband med implementeringen. Här har banken infört ett ”förbättringsarbete” som 

går ut på att man väljer vilka anställda som ska rikta in sig på vilken sorts kundgrupp. En 

annan sak är att man listar upp vilka uppgifter som var och en har att arbeta med. Detta gör att 

varje medarbetare blir duktigare på sitt område vilket motiverar de anställda. En annan åtgärd 

är att man investerat mycket pengar och tid på att utbilda sin personal.  
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5 Analys 
I kapitlet, Analys, kommer undersökningens resultat om hur Swedbank implementerat och 
använder CRM att analyseras men även vilka fördelar banken erhållit genom detta. Utefter 
denna analys kommer faktorer som man bör ha i åtanke för att implementera och använda 
CRM att identifieras. Vi kommer dessutom att föra en diskussion hur det kommer sig att 
Swedbank har lyckats så bra med deras implementering.  
 

5.1 CRM systemets design och syfte 

Hur ett CRM-system är designat, har en väsentlig betydelse för hur ett företag attraherar och 

kvarhåller sina kunder. Utformningen av CRM-systemet kan bero på många faktorer. 

Exempel på detta kan vara hur stora resurser och kapital företaget har, varför det är svårt att 

yttra sig huruvida systemet är effektivt eller inte utan att vara helt insatt i alla de variabler som 

påverkar designen. Utgår vi från den empiri som vi har samlat in, verkar det dock som att de 

två intervjuande cheferna på Swedbanks kontor i Gävle är tillfreds med hur dess CRM system 

är utformat och anser att syftet med systemet uppfylls i hög grad. Syftet är, som tidigare 

deklarerats, att lära känna sina kunder, bygga starka och vårda sina kundrelationer. Resultatet 

av detta är att banken lättare kan ta reda på vad kunderna efterfrågar och vad deras 

förväntningar som kund är, vilket banken anser att de lyckats med. Detta resonemang är i 

stämmer med det Donaldson säger att CRM handlar om, det vill säga att etablera, 

kommunicera, behålla relationer men även att skapa effektiva kundrelationer. Givetvis 

representerar nämnda urval inte nödvändigtvis samtliga anställda på bankkontoret.  

 

Swedbank har vid första anblicken en traditionell design på sitt CRM-system, om vi utgår från 

teorin. Med ett traditionellt CRM-system avser vi delar som CRM-strategi där de tekniska 

förutsättningarna och företagsmålen tas upp, hantering av kundinformation genom 

kontinuerlig datainsamling och analys, kundhantering som syftar till att höja kundlojaliteten 

och påverka kundernas beteende och kundkommunikation vilket sker då företaget bestämmer 

vilket budskap som ska riktas mot kunden, hur det ska se ut och när kunden ska kontaktas.  
Vid en djupare inblick har vi kunnat urskilja en skillnad, Balanced Scorecard, som skulle 

kunna ha en betydelse för hur banken lyckats med sin CRM. Tanken med det balanserade 

styrkortet är, som redan påpekats, att verksamheten ska ha en möjlighet att bevaka flera 

perspektiv och genom detta få en bättre balans i målstyrningen och verksamhetsutvecklingen. 

Utan balanserade styrkort tror vi att det är lätt att få för mycket fokus på till exempel de 

finansiella bitarna i företaget och bara mäta utvecklingen på dem istället för att mäta 
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kvaliteten på de tjänster och produkter som banken tillhandahåller. Enligt våra intervjuobjekt 

arbetar banken med ett system som mäter kundnöjdheten, det vill säga hur nöjda kunder 

banken har. Det utgör en del av de balanserade styrkorten och är ett mått i kundperspektivet. 

Vi anser att detta perspektiv, kundperspektivet, som banken arbetar med är en väsentlig del i 

bankens CRM-system, i och med att banken här kan få en djupare insikt om vad kunden är 

nöjd respektive missnöjd med men även vad som kan förbättras och därmed utvecklats. Då en 

jämförelse med andra bankers CRM inte har gjorts i denna uppsats, är det vanskligt att säga 

huruvida detta är ett avgörande fragment för hur en bank ska lyckas med sin CRM. Ska vi 

utgå från teorin kan vi endast konstatera att detta inte är utslagsgivande. 

 

5.2 Implementering och användning av CRM och e-CRM 

5.2.1 Implementering och användning av CRM 

Som redan påpekats har Swedbank som ambition med sin CRM att attrahera nya kunder, 

stärka sina befintliga kundrelationer för att på så sätt lättare ta reda på vad kunderna 

egentligen efterfrågar. Då man ska implementera CRM är det, enligt Donaldson B, viktigt att 

man kan mäta kundtillfredsställelsen hos sina kunder. Här ingår även exempelvis support, 

rådfrågning och dessutom vilken kontakt köpare och säljare har. Vidare menar han att det är 

centralt att mäta hur nöjd kunden är med både produkten eller tjänsten som företaget 

tillhandahåller. Ett sätt, enligt våra respondenter, att ta reda på huruvida bankens kunder är 

nöjda med att vara kund hos Swedbank, är att titta på företagets resultat och omsättning för att 

likställa detta med föregående års resultat. Vi håller med om att detta är ett enkelt och 

påtagligt sätt att kontrollera detta på, men å andra sidan kan resultatet vara ett vilseledande 

mått på kundnöjdhet då det även är många andra faktorer som spelar in för ett företagets 

resultat. Banken kan även ha olönsamma kunder som företaget önskar att bli av med eller 

”förlora” till konkurrenterna. Här är det viktigt att kunderna inte är besvikna eller missnöjda 

med företaget när parterna skiljs åt. Risken är då överhängande att kunderna kommer prata 

illa om företaget och sprida dåliga rykten om dem. Ett exempel på detta kan vara att kunden 

har lite kapital investerat hos banken och sedan utnyttjar de tjänster banken tillhandahåller. 

Enligt vår åsikt förekommer det att man har mer än ett bankkonto på olika banker, vilket 

resulterar till att dessa olönsamma kunder endast kostar företaget pengar.   
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Nästa punkt som Donaldson anser att företaget bör bejaka då man ska implementera CRM, är 

att kontinuerligt hålla en god kontakt med sina kunder för att på så sätt identifiera kunder och 

deras personliga lönsamhet för företaget. Enligt våra respondenter är detta något som banken 

arbetar med i form av att göra ett massutskick av frågeformulär till kunderna en gång om året. 

På så sätt kan banken samla in värdefull information om sina kunder och på så sätt få en 

djupare förståelse om vad konsumenterna tycker om de tjänster som banken erbjuder, men 

även vad de tycker om banken som organisation. Att hålla en god och frekvent kontakt med 

sina kunder är enligt oss en av grundpelarna om banken ska lyckas med sin CRM. Här får 

banken även en möjlighet att skräddarsy tjänster till sina kunder, framförallt sina stora 

lönsamma kunder. Något vi tycker är viktigt för bankens välmående är att vårda och behålla 

kundrelationer. För att bygga starka kundrelationer är det viktigt att mäta hur pass 

tillfredställd kunden är samt att åtgärda missnöjdhet för att på så sätt inte förlora kunder. Att 

företaget undersöker och gör en utvärdering av kundens synpunkter och åsikter är något som 

ofta betraktas som en positiv gest ur kundens perspektiv. Banken ska hjälpa kunden att 

uttrycka sina behov genom att föra en dialog där kundens behov och förväntningar tas upp. 

Här har banken en möjlighet att försöka förändra kundens förväntningar om de är orealistiska 

samt att föra en dialog med kunderna om utvecklingen av tjänsten.  

 

Avslutningvis menar Donaldson att om ett företag ska lyckas bra med att implementera CRM, 

måste organisationen skapa en intern relation inom sig, då implementering av CRM påverkar 

hela företaget. Implementering av relationsorientering kommer framförallt från personalen 

som dessutom besitter makten att påverka olika relationer externt. Detta gör att personalen 

måste vara medvetna om den uppsatta standard som företaget har. Vid genomförandet av 

intervjuerna såg vi även här ett klart mönster i hur Swedbank arbetar med att tillämpa CRM i 

organisationen. Swedbank har, sedan de implementerade CRM, infört ett ”förbättringsarbete” 

som går ut på att man väljer vilka anställda som ska rikta in sig på vilken sorts kundgrupp. 

Detta gör att varje medarbetare blir duktigare på sitt område vilket motiverar de anställda. En 

annan åtgärd är att man investerat mycket pengar och tid på att utbilda sin personal för att de 

ska bli mer kompetenta inom sitt arbetsområde. Med denna kunskap kan medarbetarna lättare 

tillgodose kundernas behov, vilket i sin tur leder till en större kundnöjdhet. Enligt vår åsikt är 

det här viktigt att alla anställda känner sig delaktiga i de mål som banken sätter upp, vilket är 

ett sätt att motivera de anställda att prestera bättre. Om detta system fungerar på det sätt som 

är tänkt, uppstår en tydlig koppling mellan medarbetarens prestation och kundernas 

tillfredsställelse. Givetvis läggs ett stort ansvar på närmaste chef att se till att 
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kommunikationen med medarbetarna är tydlig och klar så att inga tveksamheter råder om vad 

som ska göras. Dessutom är det viktigt att chefer uppmärksammar de individer som gör ett 

bra jobb. Då medarbetarna är experter inom sitt område, leder det till att kunden blir trygg i 

sig när hon/han får hjälp med att utföra sina tjänster.  

 

Bemötande och attityd gentemot kunden är två andra viktiga faktorer och man ska också 

kunna hjälpa kunden på bästa sätt. Den attityd och bemötande man ger kunden spelar en stor 

roll för företaget. Vi tror att den ökade konkurrensen gör att det blir allt viktigare att ha 

personal som faktiskt vill hjälpa sina kunder.  

 

5.2.2 Implementering och användning av e-CRM 

Ett något mer modernare sätt att lära känna sina kunder bättre på är genom e-CRM. E-CRM är 

en kontinuerlig process, där företaget lär sig att nyttja den insamlade informationen om sina 

kunder. Swift delar upp implementeringen i fyra olika stadier, vilka är knowledge discovery, 

market planning, customer interaction och analysis and refinement. Processen går till som så 

att företaget analyserar den kundinformation som insamlad, därefter, i stadium två, skapar 

företaget en strategisk kommunikationsplan vilken grundas på den kännedom som togs fram i 

föregående fas. Företaget kan sedan offerera rätt erbjudanden och distributionskanaler vid rätt 

tillfälle. I fas tre verkställer man sin ihopsatta handlingsplan. Företaget samlar in information 

och kartlägger var kundinteraktioner sker. Den sista fasen analyserar företaget, genom sin 

erfarenhet från kunddialogerna, det fakta som företaget fått från interaktionerna med sina 

kunder.  

 

Jämför man vad Swift säger, med hur Swedbank arbetar min sin e-CRM, kan man definitivt 

se en tydlig likhet. Banken använder sig av ett e-CRM verktyg, Balanced scorecard, vilket 

enligt respondenterna är ett hjälpmedel för både planering, uppföljning och återkoppling. 

Detta verktyg används framförallt för att samla in information om kunden både internt och 

externt för att på så sätt förstå kundens beteende och behov. Swedbank arbetar även med e-

CRM genom att titta på vilka kunder som använder sitt kort frekvent eller mindre frekvent. 

Genom detta kan Swedbank göra elektroniska utskick via exempelvis e-mail där banken 

frågar kunden varför de inte använder sitt kort oftare och till dem som använder kortet oftare 

kan banken offerera möjligheten att höja limiten på sitt kreditkort eller något annat erbjudande 

som passar dem. Swifts tredje fas skulle kunna jämföras med bankens sätt att titta på vilka 
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hemsidor och tjänster som kunderna är mest intresserade av och har därmed klickat flest 

gånger på. På så sätt ger det banken en möjlighet att se vad kunderna efterfrågar mest av. Det 

vi dock saknar är hur banken, genom sin erfarenhet från kunddialogerna, analyserar den fakta 

som företaget fått från interaktionerna med sina kunder.  

 

5.3 Fördelar med CRM och e-CRM ur Swedbanks perspektiv 

5.3.1 Fördelar med CRM ur Swedbanks perspektiv 

Enligt Greenberg skapas det faktiska värdet då företaget och dess kunder skapar värde för 

varandra. När företaget lyckas med att applicera CRM, blir det ett verktyg som kan generera 

högre profiter och samtidigt skapa en förbättrad relation mellan företag och kund. När Swift 

och Newell nämner fördelar, talar de om att företagets marknadsföringskostnader kan sjunka 

då relationen gör kunderna lojala. Företaget får även ett minskat behov av att skapa sig fler 

kundkontakter. Då det byggs en starkare relation med ens kunder, stannar de kvar längre hos 

företaget. De redan befintliga kunderna är mer mottagbara för ny information, vilket gör att 

företaget har en god möjlighet att reducera sina försäljningskostnader. När kunderna stannar 

kvar och konsumerar ökar inte bara kundlojaliteten hos kunderna. Även företagets lönsamhet 

ökar parallellt med detta. Företaget skaffar sig därefter en större kännedom om kunder, 

kännedom som avslöjar vilka som är lönsamma respektive olönsamma för företaget.  

 

Swedbanks fördelar verkar ligga i linje med Swifts och Newells uppfattningar i många 

avseenden. Intervjuperson I på Swedbank berättade att banken lärt känna sina kunder bättre, 

vilket har gjort att man har möjlighet att offerera rätt erbjudanden till rätt kund. Detta i sin tur, 

fortsätter intervjuperson I, bidrar till att relation med kunden stärks. Intervjuperson II menar 

även att då relationen med kunderna förbättras, behöver inte banken hitta nya kunder i samma 

omfattning. Detta spar företaget pengar på då de inte behöver skapa så många fler 

kundkontakter eftersom kunderna stannar kvar inom företaget. De kunder som stannar kvar 

blir mer lojala mot företaget och ”word-of-mouth” uppstår, menar intervjupersonerna. Detta 

skapar enligt intervjupersonerna större intäkter och lönsamhet. De fördelar Swedbank 

redovisade överlappar teorins fördelar på ett tydligt sätt. Här skulle man kunna ana att 

Swedbank själv utgått från någon teori. Om företaget lyckas med den första fasen så ökar 

detta sannolikheten att lyckas med steg fas två. Tittar vi på detta ur Swedbanks perspektiv, 

innebär detta att om banken har framgång med att implementera sin CRM, blir det lättare för 
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banken att applicera CRM därefter. Sedermera genererar detta, åtminstone enligt teorin,  att 

kunder stannar kvar, blir lojala och lönsamma. Dessa faktorer skapar alltså ringar på vattnet.  

 

5.3.2 Fördelar med e-CRM ur Swedbanks perspektiv 

Det finns en rad fördelar som företaget kan frambringa då man arbetar med e-CRM, menar 

Chaffey et al. Om vi utgår från deras teori, kan företaget sikta in sig mer effektivt genom att 

kontakta de kunder som besökt företagets hemsida. De som registrerar sitt intresse är alltså 

intresserad av företaget och dess produkter och kan därför vara en potentiell kund. Dessa 

kunder kan därefter nås genom ett enda utskick som dessutom kan vara skräddarsytt. Internet 

gör det dessutom möjligt att skapa ett djupare och bredare förhållande med sina kunder 

genom att tillhandahålla information frekvent, exempelvis via företagets hemsida. Ett företag 

kan även skapa ett mer lärorikt förhållande genom att applicera olika verktyg som kan 

kartlägga en kunds livscykel. Exempelvis ett verktyg som registrerar hur många varor man 

sökt och klickat på innan köpet genomfördes. Sist men inte minst så kan ett applicerande av e-

CRM reducera företagets kostnader i form av e-mail, men framför allt att information endast 

skickas till de kunder som visat intresse, resulterar till ett mindre antal e-mail utskick.  

 

Även här verkar Swedbanks fördelar nå en kongruens med det som Chaffey et al sagt ovan. 

Då vi frågade respondenterna om vilka fördelar e-CRM för med sig, nämnde de 

massutskicken som Swedbank gör via e-mailen till sina kunder. Detta är ett billigt alternativ 

för att nå en stor publik vilket reducerar bankens marknadsföringskostnader. En av de 

intervjuade poängterade även att dessa stora utskick ger banken en fördel att kunna skicka 

dessa utskick mer frekvent till konsumenterna. En annan fördel med e-CRM är att man kan 

rikta speciella ”skräddarsydda” erbjudanden till sina kunder som besöker bankens hemsida. 

En annan elektronisk fördel är Balanced scorecard som intervjupersonerna tidigare nämnt 

vilket används av företaget för att följa upp om och hur ett företagets målsättningar har 

uppfyllts men som även behandlar både intern och extern information. 

 

5.3.3 Varför har Swedbank lyckats så bra som de gjort? 

Så här långt verkar det som om införandet av CRM och e-CRM endast givit Swedbank 

fördelar. Newell menar dock på att företag som implementerar CRM har en tendens att vilja 

se en snabb utveckling för att på så sätt få en omedelbar ”return on investment”. Att företag 



 40 

misslyckas med sin implementering av CRM beror, enligt Newell, oftast på företagets tröghet 

att implementera förändringar i organisationen men även på grund av företagets politik.    

 

Intervjupersonerna har själva uttryckt att banken inte stött på några större problem eller 

svårigheter under implementeringsprocessen. Den enda utmaningen var att förankra bankens 

mål och visioner bland medarbetarna, men efter många kontinuerliga möten så lyckades 

banken även med detta, menar intervjuperson II. Att få personalen att arbeta mot de mål och 

visioner som banken satt upp är enligt vår åsikt ett fundament för att lyckas med 

implementeringen. Om vi utgår från Chaffey et al rapport, år 2000, som visar att runt 75 % av 

CRM projekten misslyckas, kan det tyckas vara egendomligt att Swedbank inte haft mer 

problem än vad de haft. Då Swedbanks fördelar tycks stämma med de fördelar teorin belyst, 

skulle detta kunna betyda att banken har haft en klar och utarbetad strategi för att undvika 

tänkbara problem som kan uppstå. En annan förklaring till utfallet kan vara att banken lyckats 

motivera sin personal väl. Vi anser att personalens motivation utgör drivkraften för deras 

handlingar och att det därför har en väsentlig betydelse att anställda motiveras rätt vid en 

CRM implementering.  

 

Vidare kan det tänkas att medarbetarnas delaktighet är en bidragande faktor till bankens 

framgång i implementeringen. Genom att ha god kommunikation med sina anställda och  

kontinuerligt bidra med information, kan man  omvandla otrygghetskänslor till ett incitament 

för förändringar.  

 

Ett sista fragment i Swedbanks lyckade implementering skulle kunna vara den kompetens och 

kunskap som banken tillhandahållit personalen med. Detta är enligt oss en väsentlig 

förutsättning för att Swedbank ska lyckas med sitt förändringsarbete. 

 

Som avslutande ord kan sägas att även om Swedbanks CRM system utifrån vår undersökning 

framstår som komplett, är det svårt att dra några större slutsatser om huruvida Swedbank har 

lyckats att implementera och använda CRM och e-CRM på ett tillfredsställande sätt. Våra 

intervjupersoner har varit få (två) till antalet och vi har inte kunnat genomföra några intervjuer 

med medarbetare för att höra deras version. Vi behöver ta i beaktande att det kan finnas ett 

egenintresse hos de intervjuade cheferna att delge oss en framgångssaga.  
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5.3.4 Allmänna risker och överväganden vid implementering av CRM 

Under arbetets gång har vi lyckats kartlägga hur Swedbank implementerat och använder sig 

av CRM. Det hade dock också varit intressant att titta närmare på hur Swedbank har 

förändrats som bank från tiden då CRM och e-CRM infördes. Detta är dock inget vi tog upp 

vid intervjutillfället, utan nedanstående resonemang baseras på antaganden och spekulationer 

om vilka förändringar som kan ha skett inom Swedbank sen CRM instiftades.  

 

Som vi redan nämnt, handlar CRM om att bygga starkare relationer med sina kunder men 

även att skapa nya kundrelationer. Då företaget implementerar detta arbetssätt, berörs många 

delar inom organisationen. De förändringar som sker kan följaktligen leda till det bättre i form 

av att företaget rationaliseras, eller till de sämre, att problem och svårigheter uppstår som 

lägger hinder i vägen för implementeringen.   

 

Införandet av ett CRM-system är en stor, komplicerad och ofta en lång process. En faktor som 

kan påverkas i stor utsträckning av en CRM implementering är den gällande företagskulturen 

som råder inom Swedbank. Om de omställningar som görs inte står i samklang med denna 

kultur, anser vi att det kan skapa vissa komplikationer. Detta skulle dessutom göra att 

förändringar inom organisationen, exempelvis implementering av CRM, skulle bli svårare att 

förankra hos de anställda om förändringarna av de anställda på olika sätt skulle ses som 

oförenliga med den rådande företagskulturen.  

 

Vi tycker att en bra företagskultur är oerhört betydelsefullt för verksamheten. Den lägger ett 

fundament för individers handling och tankemönster som sedan påverkar de normer och 

värderingar som verkar inom organisationen. Eftersom den uppstår och utvecklas mestadels 

genom medarbetarna, är det viktigt att förändringar passar väl in. Vi anser att det inte bara är 

medarbetarna som skapar företagskulturen utan den utvecklas i gemenskap med ledningen.  

Vi tror även att det är viktigt att företagskulturen inte förändras till det sämre, då denna skapar 

en god trevnad, framgång och positivt resultat i företaget. Det bör betonas att vi inte frågat 

intervjuobjekten om bankens företagskultur utan detta baseras helt på den uppfattningen vi 

fick vid intervjutillfället men även från den kunskap vi hade om Swedbank innan arbetet 

påbörjades. 

 

När företag bestämmer sig för att implementera och använda sig av CRM, händer det att 

företaget måste ändra på sina uppsatta mål och visioner, för att företaget ska erhålla den 
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avkastning de önskar. Dessa mål och visioner formas oftast av företagets ledning eller 

styrelse, vilket sedermera förgrenas till samtliga avdelningar inom organisationen. Här är det 

viktigt att de mål som Swedbanks styrelse kommer fram till verkligen genomsyrar hela 

organisationen. Det är dessutom grundläggande att mellancheferna inom de olika 

avdelningarna informerar sina underordnade med samma information som de fått från 

ledningen. När budskapet ska vandra från ledningen till golvet, kan det tänkas att störningar 

uppstår vilket gör att budskapet förändras under resans gång och på så sätt får de anställda på 

golvet en felaktig information. Störning skulle i detta fall kunna vara att en av mellancheferna 

är otydlig då denna ska informera om ett budskap till sina anställda.  För att samtliga inom 

organisationen ska jobba mot samma mål och visioner är det viktigt att detta fungerar. 

 

Här vill vi påstå att det är centralt att informationen som distribueras ut till de anställda ska 

vara tydlig och lätt att förstå. Om så inte är fallet, finns det en överhängande risk att det 

skapas en osäkerhet bland personalen, hur de ska bemöta kunden och vad målet är, men även 

att servicen gentemot kunden reduceras och att uppmärksamheten minskas. Har inte samtliga 

inom organisationen samma uppfattning av systemets nytta och användning, finns det en 

överhängande risk att projektet faller. Anledningen till detta är att personalen istället lägger 

sin kraft på att försöka förstå och tyda den informationen som de fått från sin förman.  

 

Ett införande av CRM skapar ett antal olika förändringar inom företaget. Personalen inom en 

organisation har i många fall en viss vana att utföra sitt arbete efter en viss rutin och har en 

viss syn på sitt arbete. En stor förändring inom organisationen kan därför leda till en utpräglad 

osäkerhet hos de anställda att anpassa sig till det nya förhållningssättet. Här menar vi att de 

anställda motiveras och uppmuntras till att medverka i förändringar om de känner sig 

inblandade i förändringsarbetet då detta påbörjas. Här skulle det tänkas att trygghet spelar en 

viktig roll, då detta kan vara en förutsättning för att överhuvudtaget vilja eller våga förändra 

något. Vi tror framförallt att det är de äldre inom företaget som känner sig mest osäkra då nya 

arbetssätt implementeras. Då omställningar skapar otrygghet hos personalen gäller det, enligt 

vår åsikt, att omvandla denna uppfattning till något positivt. 

 

Som vi redan påpekat kan det skapas en viss osäkerhet hos personalen om de känner att de 

inte besitter rätt kompetens då  förändringar införs. För att eliminera denna osäkerhet bland 

medarbetarna bör Swedbank, enligt vår mening, tillhandahålla internutbildningar. Då ny 

strategi och taktik många gånger kräver nya kunskaper och nya arbetsmetoder, har dessa 
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utbildningar en relevant betydelse vid implementering av CRM. Dessa utbildningar, menar vi, 

är väsentliga för att medarbetarna ska känna att de hänger med i det tempo som banken 

utvecklas i. En följd blir också att personalen blir mer motiverade. 

 

CRM och datalager är två ord som ofta går hand i hand. En förståelig struktur har ett värde i 

sig och blir i ett datalager kanske det viktigaste verktyget för att analysera verksamheten och 

den information företaget samlat in om sina kunder. Nyckeln för att göra ett datalager så 

effektivt som möjligt skulle, enligt oss, vara att strukturera sitt datalager efter de visioner och 

mål styrelsen satt upp. Strukturen bör korrekt spegla verksamheten ur det perspektiv som 

beslutfattarna ser den, just för att få in den information som ledningen efterfrågar.   

 

5.3.5 Kan CRM vara mer än bara ett marknadsföringsverktyg? 

När ett företag tar beslutet att införa CRM, är det mer än bara en programvara eller ett projekt 

som ska dras igång. Ordet CRM associeras ofta med en strategi för att hantera kundrelationer 

på rätt sätt, från den första etablerade kontakten mellan kund och företag till den sista 

kontakten parterna har med varandra.  

 

Går vi tillbaka och tittar på vårt empiriska material, återspeglar svaren vi fick från 

intervjuobjekten det som sägs ovan. Av det vi sett där, verkar det som om Swedbank i första 

hand implementerat CRM och e-CRM för att stärka sina befintliga kundrelationer men även 

för att attrahera nya kunder. Anledningen till att Swedbank implementerat detta arbetssätt kan 

dock ses från flera perspektiv. CRM behöver nödvändigtvis inte bara vara ett 

marknadsföringsverktyg som företaget applicerar för att skaffa sig nya kunder, utan kan även 

vara ett verktyg som hör ihop med organisationens övriga delar, exempelvis organisation och 

ekonomi styrning.  

 

Vidgar vi våra vyer, skulle en implementering av CRM även kunna betraktas som en 

investering som företaget gör i ett, som nämns ovan, organisatoriskt syfte. Det primära målet 

kan fortfarande vara att skapa ett högre kundvärde, men samtidigt skulle CRM kunna vara ett 

verktyg som kan hjälpa företaget att organisera sin personal. Då företaget tillhandahåller 

personalen med kontinuerliga internutbildningar, höjs personalens kunskap och kompetens 

vilket kan skapa en viss självsäkerhet bland de anställda.    
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Vid en lyckad implementering, kan detta påverka hela företagskulturen på ett positivt sätt. 

Detta skulle göra att alla inom organisationen skulle komma till insikt om hur stor vikten är 

att vara kundfokuserade och arbeta utifrån den enskilda konsumentens behov. Här är det 

viktigt att hela ledningen har viljan och ambitionen att satsa helhjärtat på projektet och tar 

fram en tydlig vision som kartlägger vart företaget önskar att ta sig med en implementering av 

CRM. Finns inte viljan hos ledningen kommer projektet förmodligen inte att genomsyra hela 

organisationen som företaget önskar. 

 

Drar vi detta till sin spets skulle Swedbank kunna koppla ihop CRM med bankens 

belöningssystem, om ett sådant existerar. Belöningssystem brukar, enligt vår erfarenhet, vara 

konstruerat som så att personalen får en del av den kakan då företaget gör en vinst. Binds 

CRM samman med belöningssystemet skulle detta tänkas utveckla en starkare och effektivare 

laganda inom personalen. Denna laganda skulle kunna frambringa ett samarbeta mellan de 

anställda, i enighet att nå målet för att belöningen ska kunna inkasseras. Konkurrensen 

elimineras mellan medarbetarna och istället för att alla kör sitt eget race och tänker på sitt eget 

bästa, samverkar alla som ledningen önskar.  

 

Som sades ovan skulle CRM även kunna användas som ett verktyg sett från ett 

ekonomistyrningsperspektiv. Ledningen skulle, genom att implementera CRM, kunna styra 

sin personal åt rätt riktning. Vid implementeringen skulle nya mål och milstolpar fastställas 

vilket skulle resultera i att personalen svetsas samman och får djupare relation till varandra. 

För att ledningen ska kunna styra sin personal på ett lyckat sätt, menar vi på att företaget bör 

bryta upp projektet i mindre delar och jobba kortsiktigt för att sedan prioritera de viktigaste 

faktorerna först i projektet. Anledningen till detta är att stora CRM initiativ många gånger 

tenderar till att kräva allt för stora förändringar samtidigt inom organisationen, vilket lätt kan 

resultera till ett misslyckande. 
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6 Avslutande diskussion  
Vi anser att arbetet med att studera hur Swedbank implementerar och använder sig av CRM 

och e-CRM har varit intressant och lärorikt. Under arbetets gång har vi dock stött på en del 

svårigheter. Till en början hade vi förhoppningar om att få intervjua både chefer och 

medarbetare. Vi ville titta på implementeringen ur två perspektiv; företagsledningens samt 

medarbetarnas. Dock menade våra kontaktpersoner på Swedbank att medarbetarna inte hade 

tillräcklig kunskap om hur CRM och e-CRM implementeras och används, eftersom att hela 

CRM processen sker från Stockholm i bankens IT-avdelning. Vi fick därför endast intervjua 

chefer.  

 

Vi blev förvånade över att medarbetarna längre ner i organisationen inte kunde intervjuas. Vi 

trodde att medarbetarna hade varit involverade i CRM-processen så att de hade en uppfattning 

om hur CRM implementeras och används. 

 

Det har självfallet inneburit begränsningar med att bara få lyssna till chefernas bild. Cheferna 

berättar ur bankens perspektiv hur exempelvis olika system ska fungera, de använder inte 

egna uppfattningar om hur de i verkligheten fungerar. Det har gjort att det har varit svårt att få 

en säker uppfattning om hur CRM- systemet verkligen fungerar inom Swedbank. I efterhand 

tycker vi ändå att vi har fått en relativt bra bild av Swedbanks CRM-system och att de båda 

intervjupersonerna utifrån sina positioner givit trovärdiga svar på våra frågor.  

 

Givet att det är som våra kontaktpersoner på Swedbank antog stämmer; att medarbetarna inte 

hade tillräcklig kunskap om hur CRM och e-CRM implementeras och används, anser vi att 

ledningen bör utbilda sina medarbetare i detta. På så sätt kan medarbetarna också känna sig 

delaktiga i processen vilket ökar förutsättningarna för att den ska lyckas. 

 

Vi vill med vår uppsats säga att implementeringen av CRM berör hela organisationen och är 

ett stort förändringsarbete. Det är i hög grad ett tidskrävande arbete där mycket tid läggs ned 

för att kunna bli framgångsrik. Alla inom organisationen bör veta vad de ska göra, när de ska 

utföra sitt arbete och hur, för att implementeringen ska bli lyckad.   
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7 Förslag till vidare forskning 
Eftersom att CRM- systemet uppfattas på olika vis i olika företag är det svårt att få en god 

bild av det hela genom att endast undersöka ett företag. För att få en bra bild av hur CRM 

implementeras och används, bör fler företag inom bankbranschen undersökas. Vi tycker också 

att det vore intressant att undersöka och jämföra hur CRM tillämpas på olika kontor och i 

olika regioner inom samma bankföretag. 

 

Vi tycker att den teoretiska delens budskap till stor del överensstämde med den empiriska 

delen. Övervägande gav intervjufrågorna samma svar som teoridelen. I och med att vi inte 

kunde intervjua medarbetarna har vi inte kunnat inte reflektera kring medarbetarnas syn på 

CRM. Det skulle vara intressant och givande att ge två olika perspektiv på implementering 

och användning av CRM. Det kan finnas anledning att tro att de båda perspektiven åtminstone 

i vissa fall skiljer sig åt. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Implementering och användning av CRM/e-CRM 

 

1. När börjar Ni använda Er av CRM/e-CRM inom företaget? 

2. Redogör för hur Ni implementerade CRM/e-CRM i företaget och vilka åtgärder och 

förändringar som har gjorts? 

3. Vilka problem och svårigheter har Ni stött på då Ni implementerade CRM/e-CRM? 

4. Hur arbetar Ni med CRM/e-CRM inom Swedbank? 

5. Vad var syftet med att införa CRM/e-CRM?  

6. Hur tar Ni reda på om syftet är uppfyllt? 

7. Hur samlar Ni in information om era kunder? 

8. Hur använder Ni den insamlade informationen om kunderna?  

9. Vad är den konkreta effekten för kunderna före och efter implementeringen?  

10. Vilka är fördelarna att arbeta med CRM/e-CRM? 

11. Hur har Ni gått tillväga för att få med Er personalen i dem förändringarna som skedde 

i samband med implementeringen? 

 

 

 

Bilaga 2 
 
Intervjutillfälle 1 genomfördes den 22/11 2007 på Swedbanks kontor i Gävle. 

Intervjuerna utfördes i följande kronologiska ordning: 

Kontorschef - Intervju I   

Bank direktör - Intervju II  
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