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SAMMANFATTNING 

Titel: Hämmande faktorer i CRM 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Emelie Abrahamsson och Josefina Hultgren 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2015 - maj 

Syfte: Customer Relationship Management (CRM) är ett väletablerat fenomen på dagens 

marknad för att hantera sina kundrelationer på bästa sätt. Det förekommer omfattande tidigare 

forskning angående framgångsrik CRM men vi upplever ett gap i vad som hämmar CRM 

inom säljande organisationer. Därför är syftet med denna studie att undersöka interna faktorer 

som hämmar användningen av CRM inom säljande organisationer. Forskningsfrågorna som 

framställts lyder enligt följande:  

1. Hur förhåller sig de fem variablerna; företagets ledning, teknik, kompetens, 

kommunikation och anställda, till varandra beträffande begränsning av framgångsrik 

CRM inom fastighetsmäklarbranschen? 

2. Vilka utmärkande beteenden hos fastighetsmäklare är hämmande för tillämpningen av 

CRM?  

Metod: I denna studie har en kvantitativ undersökning utförts. Data har samlats in via en 

webbaserad enkätundersökning som distribuerades till 1 153 verksamma fastighetsmäklare i 

Sverige. Den data som samlades in analyserades sedan i statistikprogrammet SPSS där en 

korrelationsanalys, faktoranalys och klusteranalys utfördes.  

Resultat & Analys: Studien visar att det förekommer två grupper av fastighetsmäklare i 

medelåldern som antingen intresserar sig för CRM eller som har ett lågt intresse för CRM. 

Detta innebär att det finns en grupp av fastighetsmäklare som hämmar användningen av 

CRM. Arbetsmiljön har även visat sig ha en inverkan på fastighetsmäklarnas hantering av 

kunder. Dessa framstod som de primära faktorerna som hämmar CRM inom 

fastighetsmäklarbranschen.   
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Förslag till fortsatt forskning: I och med att den aktuella studien utgör en övergripande 

undersökning vad gäller hämmande faktorer i CRM, finns möjligheten att utföra en 

undersökning på detaljnivå med avseende på en specifik kombination av de hämmande 

faktorerna. Detta med anledning av att undersöka hur den specifika kombinationen är 

hämmande för CRM. Ytterligare ett förslag är att undersöka orsaken till den hämmande grupp 

bestående av de "Skeptiska medelålders mäklarna", för att undvika en sådan grupp inom 

företaget.  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar med vetskap om att det förekommer en grupp 

fastighetsmäklare som har en hämmande effekt på CRM. Ett ytterligare bidrag är att 

arbetsmiljön på arbetsplatsen påverkar hanteringen av kundrelationer. Vår förhoppning är att 

fastighetsmäklarföretag samt andra liknande säljande organisationer, ska ta hänsyn till detta 

för ökad framgång gällande sin hantering av kundrelationer.  

Nyckelord: CRM, kundrelationer, hämmande, kunden, fastighetsmäklare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Hämmande faktorer i CRM" E. Abrahamsson & J. Hultgren maj 2015 

 
 

ABSTRACT 

Title: Inhibiting factors in CRM 

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration  

Author: Emelie Abrahamsson och Josefina Hultgren 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2015 - May 

Aim: Customer Relationship Management (CRM) is a well established phenomenon in 

today´s business market to manage successful customer relationships. There is extensive prior 

research about successful CRM but we experience a gap in what inhibits CRM within selling 

organizations. Therefore the purpose of this study is to examine the internal factors that 

inhibit the use of CRM in selling organizations. The questions for the research are produced 

as follows:  

1. How do the five variables; the company´s management, technology, competence, 

communication and employees, react to each other regarding the limitations of 

successful CRM in the real estate agencies? 

2. What characteristic behaviors of real estate agents are limited in the application of 

CRM?  

 

Method: In this study, a quantitative survey was performed. Data was collected by a web-

based questionnaire which was distributed to 1 153 active real estate agents in Sweden. After 

we collected the data it was analyzed it in the statistical program SPSS, where a correlation 

analysis, factor analysis and cluster analysis was performed. 

 

Result & Analysis: The study shows that there are two groups of middle aged real estate 

agents who are either interested in CRM or have a low interest in CRM. This means that there 

is a group of real estate agents that inhibit the use of CRM. The working environment has also 

shown to have an effect on the real estate agents treatment of customers. These emerged as 

the primary factors that inhibit CRM in the real estate business. 

Suggestions for future research: As the current study represents a comprehensive study 

regarding the limitations in CRM, it is possible to perform a survey on a detailed level in 
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terms of a specific combination of the inhibitory factors. On account of investigating how the 

specific combination is inhibitory for CRM. A further proposal is to investigate the cause of 

the inhibitory group consisting of the “Skeptical middle aged real estate agents” (“Skeptiska 

medelålders mäklare”), to avoid such a group within the company. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes to the knowledge that there is a group of 

real estate agents who have an inhibitory effect on CRM. A further contribution is that the 

working environment at the workplace affects the management of customer relationships. Our 

hope is that real estate agencies and other similar selling organizations, should take this into 

account for the increased success regarding its management of customer relationships. 

 

Key words: CRM, customer relationship, inhibits, customer, real estate agent. 
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras undersökningens syfte mot bakgrund av den problematisering 

som inleder kapitlet. Avslutningsvis redogör vi för studiens avgränsning. 

 

1.1 Problematisering 

Dagens marknad innebär konkurrens mellan företag, detta kräver att företag måste finna 

metoder för att vara tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden beskriver forskaren 

Korsakiene (2009, s. 53). De viktigaste tillgångarna i ett företag hävdar Korsakiene (2008, s. 

190) är deras kunder och kundrelationer, vilket innebär att kundvård är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till för att nå långsiktig framgång. Fornell, Johnson, Anderson, Cha och Bryant (1996, 

s. 16) poängterar att nöjda kunder är ett viktigt mål inom all affärsverksamhet. 

 

Enligt Wilson, Daniel och McDonald (2002, s. 1) myntades begreppet Relationship Marketing 

(RM) redan år 1983 och enligt Rao och Perry (2002, s. 599) går det ut på att företag fokuserar 

på att skapa långsiktiga relationer med sina kunder genom att ta hänsyn till kundernas 

värderingar och behov. Gummesson (1994, s. 6) beskriver att RM handlar om relationer, 

nätverk samt interaktioner. RM innebär därmed en långsiktig interaktiv relation mellan två 

parter som genererar långsiktig lönsamhet. Relationer och interaktioner med kunder inom 

serviceföretag, där fokus ligger på den enskilda individen, var enligt Gummesson (1987, s. 

12) redan av centralt värde under 1980-talet. Gummesson (1987, s. 10) poängterar även att 

upprättandet och underhållandet av relationer innefattar betydande långsiktiga konsekvenser. 

Andra forskare som belyser RM är Morgan och Hunt (1994, s. 22) och deras teori är att 

engagemang och förtroende utgör nyckelfaktorerna för framgång inom RM, detta för att 

förtroende och engagemang leder till samverkande beteende.   

 

Wilson et al. (2002, s. 1) förmodar att populariteten av uttrycket RM har bidragit till 

införandet av det senare begreppet Customer Relationship Management (CRM). Detta styrks 

även av Grabner-Kraeuter och Moedritscher (2002, s. 2) som hävdar att CRM grundats av 

forskningsgrenen RM. Begreppet CRM belyser Payne och Frow (2005, s. 167) som de menar 

att det på senare tid funnits ett stort intresse att använda sig av vid relationsskapande. 

 

Payne och Frow (2005, s. 168) beskriver att det finns olika definitioner av vad CRM innebär, 

vilket även Korsakiene (2009, s. 54) styrker. Reinartz, Krafft och Hoyer (2004, s. 295) ser 
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CRM som en process med systematisk och aktiv hantering av relationer från början till slut, 

och att detta kräver generering av information om kunden genom analys av kundens behov, 

beteende och livssituation. Payne och Frow (2005, s. 167) beskriver att CRM kan ses som en 

databas eller ett IT-baserat system för hantering av kundrelationer. Men andra anser även att 

CRM kan utgöra en kombination som Chen och Popovich (2003, s. 672), då de förklarar att 

CRM handlar om att förstå kunderna och skapa relationer med dem med hjälp av att 

kombinera människor, processer och teknologi. Gemensamt för dessa tre perspektiv är 

relationsskapande som samtliga perspektiv beskriver som en nyckelfaktor. 

 

Mot bakgrund av tidigare forskning finns det olika teorier om vad som är av vikt och bör 

tillämpas i relationsskapandet med kunden, det vill säga CRM. Payne och Frow (2005, s. 168) 

poängterar att beroende på hur man definierar CRM har det en avgörande betydelse för hur 

företag accepterar och praktiserar det. Peppers, Rogers och Dorf (1999, s. 151) hävdar att 

CRM-processen är komplicerad och Mendoza, Marius, Pérez och Grimán (2006, s. 2) 

tillägger att denna komplexitet underskattas av många företag. De olika synsätt som 

förekommer om vad CRM innebär skapar enligt Light (2001, s. 1239) en förvirring av 

begreppet och ligger till grund för att problem uppstår i användningen av CRM. Payne och 

Frow (2005, s. 174) menar också att detta kan bidra till tänkbara problem inom CRM. 

 

Korsakiene (2009, s. 167) framför att interna faktorer i företaget kan ha en negativ påverkan 

för framgångsrik CRM. Enligt Foss, Stone och Ekinci (2008, s. 68) kan denna hämmande 

effekt bero på dålig planering, otydliga mål och brist på förståelse av att det behövs en 

förändring inom företaget. Detta styrker även Chen och Popovich (2003, s. 675) som 

poängterar vikten av företagets förståelse för vad som krävs för att lyckas med CRM. Det 

innebär ett ansvar hos företagets ledning men även hos de anställda eftersom de behöver vara 

engagerade, annars kan företagets anställda vara den primära orsaken till misslyckande inom 

CRM beskriver Payne och Frow (2005, s. 167). Ryals och Knox (2001, s. 13) belyser 

teknikens inverkan på CRM, och att felaktig hantering av aktuella system är den största 

orsaken till motgång. Detta berör även Foss et al. (2008, s. 71) som menar att otillräcklig 

teknik kan ses som hämmande gällande företagets framgång i CRM.  

 

Enligt Ryals och Knox (2001, s. 7) innebär CRM en utmaning för företag och därmed risk för 

begränsad framgång i CRM. Det sammantagna intrycket är att ett flertal forskningsstudier 

visar att det förekommer risker med CRM då vissa faktorer kan anses som hämmande. Men 
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att den existerande forskningen om vad som hämmar inte är lika utvecklad som de främjande 

faktorerna gällande CRM.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka interna faktorer som hämmar användningen av CRM 

inom säljande organisationer. 

 

1.3 Avgränsning 

Den existerande forskning som finns att tillgå om CRM belyser implementeringen av CRM. 

Detta har inte framhävts i undersökningen eftersom det inte upplevs intressant inom vald 

population med motivering av att CRM redan är ett så pass etablerat fenomen på dagens 

marknad. Zablah, Bellenger och Johnston (2004, s. 475) stöder detta genom att förklara att 

intresset för CRM är stort. Tidigare forskning berör även olika typer av verksamhetsområden 

men som alla delar ett behov av CRM. Den litteratur vi tagit del av har vi valt att se ur ett 

fastighetsmäklarperspektiv eftersom studien är inriktad på denna bransch. I och med att CRM 

är ett välbeforskat område vad gäller implementering har valet gjorts att avgränsa studien från 

denna del och valt att fokusera på hämmande faktorer på CRM. 

 

Artikeln skriven av Korsakiene (2009) utgör inspirationskälla till undersökningens valda 

forskningsområde vilket stärker den kumulativa utgångspunkten i studien. Intentionen var att 

använda delar av Korsakienes frågeformulär, men på grund av hon inte ville dela med sig av 

materialet togs därmed beslutet att skapa frågor med inspiration från hennes studie 

tillsammans med övrig tidigare forskning. Däremot uteslöts frågor angående sådant som inte 

ansågs relevant i den aktuella undersökningen, som exempelvis frågor rörande infrastruktur 

som Korsakiene (2009, s. 53) berör. Hennes studie utfördes även i tre olika länder, vilket inte 

var relevant för oss på grund av otillräckliga resurser. 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras historien bakom CRM, sedan belyser vi vad som främjar respektive 

hämmar användningen av CRM inom säljande organisationer. En introduktion till våra 

forskningsfrågor avslutar kapitlet. 

 

2.1 Relationship Marketing (RM) 

Forskaren Korsakiene (2009, s. 53) förklarar att den viktigaste tillgången i ett företag är dess 

kunder, och därmed är hanteringen av kundrelationer av stor betydelse. Enligt Korsakiene 

(2009, s. 53) har företag med sämre förståelse för innebörden av goda kundrelationer och dess 

kundvård en negativ påverkan på företagets framgång. Därför är kundvård en viktig aspekt att 

ta hänsyn till eftersom det skapar bättre förutsättningar för långsiktig framgång på den 

konkurrerande marknaden. Även Wilson et al. (2002, s. 2) berör detta och menar att i och med 

att kunden i dagens samhälle blir mer högutbildad, lever under ökad stress, blir mer 

specialiserad och mer influerad av global kultur, innebär det också att kunden ställer högre 

krav på företagens informationssystem. Detta då högre servicenivåer efterfrågas och därför 

anser forskarna att det behövs ett effektivt system för att kunna uppfylla detta. Däremot 

hävdar Rust, Lemon och Zeithaml (2004, s. 4) att det är företagen som ofrivilligt höjt 

kundernas förväntningar i samband med brådskan att skapa system som möjliggör 

individanpassad marknadsföring. 

 

Wilson et al. (2002, s. 1) beskriver att begreppet Relationship Marketing (RM) infördes år 

1983 och enligt Peppers et al. (1999, s. 151) är relationsmarknadsföring jordad i idén om att 

upprätta en lärande relation med varje kund. Morgan och Hunt (1994, s. 20) hävdar att RM 

fastställer, utvecklar och upprätthåller framgångsrikt utbyte av relationer. Enligt Ravald och 

Grönroos (1996, s. 19) är också relationer mellan företaget och dess kunder kärnan i 

relationsmarkandsföring, samt upprätthållandet av dessa. Detta i och med att företag drar 

större nytta av långsiktiga relationer än kortsiktiga, som Reinartz och Kumar (2000, s. 1) 

beskriver. Det beror i sin tur enligt Stone, Woodcock och Wilson (1996, s. 676) på 

anskaffningen av nya kunder och betonar att dessa kostar mer att behålla än redan befintliga 

kunder. Lin, Su och Chien (2006, s. 447) beskriver att eftersom marknaden har kommit att bli 

kundorienterad istället för produktorienterad har chefer insett att en förbättring av redan 

befintliga kundrelationer genererar hållbar och lönsam tillväxt. 
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Vidare menar Ravald och Grönroos (1996, s. 19) att man inom RM strävar efter kundlojalitet 

för att på så vis kunna bilda en ömsesidig långsiktig och lönsam relation. Nyckeln till 

kundlojalitet anser Heskett, Jones, Loveman, Sasser och Schlesinger (1994, s. 164) utgörs av 

kundnöjdhet vilket innebär att förse kunden med värde blir en avgörande faktor. Med detta 

följer också kvalitet i produkten respektive tjänsten där Ravald och Grönroos (1996, s. 20) 

hävdar att det funnits många olika definitioner på vad tjänstekvalitet faktiskt innebär. Dock 

anses den vanligaste förklaringen vara att kvalitet utgörs av skillnaden mellan kundens 

förväntningar och det slutliga resultatet, det vill säga kundens uppfattning, som Parasuraman, 

Zeithaml och Berry (1988, s. 13) beskriver. 

 

2.2 Customer Relationship Management (CRM) 

Begreppet RM och dess innebörd har enligt Wilson et al. (2002, s. 1) utvecklats till det senare 

konceptet Customer Relationship Management (CRM). CRM beskrivs av Blery och 

Mechalakopoulos (2006, s. 117) som en strategi om hur företag bör arbeta för att förvärva 

kunder och skapa långsiktiga relationer. Fenomenet utgör ett stort intresse hos företag, och 

därmed betonar Zablah et al. (2004, s. 475) att det spenderas stora summor pengar på 

implementeringen av CRM. Detta eftersom Gouthier och Schmid (2003, s. 129) förklarar att 

kundrelationerna utgör grunden till konkurrensfördelar. Däremot finns det ingen generell 

uppfattning om vad CRM innebär, utan tidigare forskning har olika synsätt på begreppet och 

därför är den litteratur som finns inkonsekvent. Det existerar alltså ingen konkret definition av 

CRM, vilket Payne och Frow (2005, s. 167) och Korsakine (2009, s. 54) styrker. 

 

Reinartz et al. (2004, s. 293) beskriver att CRM kan ses som en investering i teknikbaserade 

lösningar eller som en utveckling av produktiva kundrelationer. Winer (2001, s. 89) belyser 

den moderna tekniken inom CRM genom att påpeka förutsättningarna med internet som ger 

företag möjlighet att skapa bättre kundrelationer än vad man tidigare haft möjlighet till. Detta 

för att det skapar bättre förutsättningar för att lättare kunna upprätthålla långsiktiga relationer, 

vilket även Shanks, Jagielska och Jayaganesh (2009, s. 264) styrker. Samtidigt som Winer 

(2001, s. 91) poängterar att CRM även kan ses som kundanpassning utifrån kunders 

individuella behov. Grabner-Kraeuter och Moedritscher (2002, s. 1) beskriver CRM som en 

kundorienterad affärsfilosofi med syfte att analysera, planera och kontrollera kundrelationer 

med hjälp av den moderna informations- och kommunikationstekniken. De poängterar även 

att hanteringen av kundrelationer inte alltid är beroende av tekniken, utan att CRM är en 

strategi och inte en teknik. Men att tekniken är vanlig inom CRM hos företag. Utifrån 
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existerande litteratur verkar många definiera CRM som en relationsstrategi eller en process 

som kan förknippas med de tekniker som möjliggör förbättrade kundrelationer. 

 

Ovanstående uppfattningar styrker förklaringen till att det finns en tydlig brist på samförstånd 

om hur detta fenomen bör definieras. Men trots det verkar det finnas en enighet i vad de 

grundläggande principerna är. Eftersom den forskning som finns om CRM tenderar att skildra 

en likasinnad grund för CRM, nämligen intresset för att skapa och hantera långsiktiga och 

lönsamma relationer med företagets kunder. Detta styrks av Grabner-Kraeuter och 

Moedritscher (2002, s. 2), som även beskriver att fenomenet delar samma grund som i den 

gamla traditionella filosofin, att tillfredsställa sina kunder på ett effektivt och lönsamt sätt. Det 

kan jämställas med RM eftersom begreppen används omväxlande förklarar Parvatiyar och 

Sheth (2001, s. 3). 

 

I existerade litteratur går det att urskilja ett mönster av återkommande uppfattningar som 

frambringar en kategorisering av perspektiv på CRM, vilket även kan utläsas av de synsätt 

som exemplifierats ovan. Därför kan det underlätta att kategorisera de olika synsätten i 

perspektiv för att få en överblick av vad CRM handlar om. Payne och Frow (2005, s. 168) 

presenterar en sådan kategorisering genom att sammanställa olika definitioner som resulterar i 

tre alternativa perspektiv av CRM som redovisas i modellen nedan. 

 

 

Modell 1. Payne och Frow (2005, s. 168). 

 

Payne och Frow (2005, s. 168) presenterar (se modell 1) det första perspektivet av CRM som 

en specifik teknisk lösning (narrowly and tactically). Det motsatta perspektivet står för de 

som definierar CRM som en helhetssyn med en särskild hantering av kunder och dess 
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kundvärde, ett mer kundanpassat perspektiv (broadly and strategically). Medan det tredje 

perspektivet kan ses som en bro mellan de två nämnda perspektiv som handlar om 

kundorienterade tekniska lösningar. Skillnaderna mellan dessa perspektiv anser vi inte vara 

betydande i och med att det som skiljer dem åt är att de belyser och fokuserar på olika 

områden som de anser utgör det främsta inom CRM. Nedan följer en ingående beskrivning 

om hur respektive synsätt kan uppfattas. 

2.3 Olika synsätt på CRM 

2.3.1 Fokus på tekniken inom CRM 

Enligt Mendoza et al. (2006, s. 3) utgör CRM i vissa 

organisationer enbart en teknisk lösning och Winer (2001, s. 

91) är en forskare som förespråkar det tekniska inom CRM. 

Han anser att skapandet av en kunddatabas (Create a 

Database) är ett nödvändigt och viktigt första steg för att 

uppnå en komplett CRM-lösning. Dessutom anser han att 

detta utgör grunden för all slags aktivitet vad gäller 

kundvård. Poängen med databasen är att den ska innehålla all 

tänkbar information om kunden för att på så sätt underlätta 

och bidra till en stark relation mellan kunden och företaget, 

vilket även stöds av Jayachandran, Sharma, Kaufman och 

Raman (2004, s. 9) då de anser att informationen om kunden 

ger möjligheter till att utforma strategier för att skapa och 

upprätthålla relationer. 

 

Bland annat menar Winer (2001, s. 91) att sådan information 

kan utgöras av kundens köphistorik (Transactions), all kontakt man har haft med den 

specifika kunden (Customer contact), beskrivande information vad gäller segmentering och 

andra ändamål (Descriptive information), och om kunden påverkades av exempelvis direkt 

marknadsföring eller av en säljkontakt (Response to marketing stimuli). Denna information 

anser Winer (2001, s. 91) bör överensstämma över tiden, alltså borde ändringar göras vid 

behov. Denna databas kan jämföras med Berger, Bolton, Bowman, Briggs, Kumar, 

Parasuraman och Terry (2002, s. 7) som belyser värdet av att hantera kundernas transaktioner 

för att samla information om kundens aktivitet och kontakt med företaget. 

 

Modell 2. Winer (2001, s. 91). 
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Det andra steget i modellen (Analysis) handlar enligt Winer (2001, s. 94) om analysering av 

kunddatabaser för att kategorisera kunder utifrån specifika kundsegment. Detta bidrar till 

möjligheten att sammanföra liknande kunder för att kunna utveckla olika typer av 

specialerbjudanden. Detta steg i processen anser Winer (2001, s. 94) även handlar om att 

förstå den specifika kunden. Med hjälp av olika metoder kan företaget själva välja hur pass 

mycket eller lite de vill fokusera på den enskilda individen. I nästa steg (Customer Selection) 

menar Winer (2001, s. 95) att företaget bör välja ut vilka kunder som ska beröras av företagets 

marknadsföringsprogram. I detta stadie är det meningen att företaget ska ta reda på vilka 

kunder de tror är värda att satsa på med hjälp av tidigare statistik vad gäller inköp hos 

företaget bland annat. Möjligheten finns också att fokusera olika mycket på olika kunder 

beroende på hur pass mycket det i sin tur gynnar företaget. Korsakiene (2014, s. 11) 

poängterar att den samlade data man har om kunderna medför att man lätt kan identifiera de 

mest lönsamma och lojala kunderna. Viktigt att tänka på i detta stadie hävdar Winer (2001, s. 

95) är att välja kunder med omsorg för att försöka undvika missnöjda kunder som kan sprida 

ett negativt rykte om företaget. 

 

Det fjärde steget (Customer Targeting) beskriver Winer (2001, s. 96) syftar till att inrikta sig 

på kunden på ett personligt sätt. Massmarknadsföring framställer Winer som positivt i den 

bemärkelsen att det genererar medvetenhet om tjänsten eller produkten, men när det handlar 

om CRM är det mindre bra i och med dess opersonliga karaktär. Mer personliga 

marknadsföringsmetoder företag kan använda sig av är exempelvis direktreklam, 

telefonförsäljning och direktförsäljning. Relationsmarknadsföring (Relationship Marketing) 

innefattar enligt Winer (2001, s. 98) de tekniska program som syftar till att skapa och 

upprätthålla en relation med kunden. Målet med dessa är att tillfredsställa kundens behov på 

en högre nivå än företagets konkurrenter. Winer (2001, s. 98) presenterar bland annat följande 

relationsprogram: Customer service, frequency/loyalty programs och customization. 

 

Kundtjänst (customer service) är en betydande del, och program som syftar till att förbättra 

kundservicen i företaget är vanligtvis av två olika typer poängterar Winer (2001, s. 99). 

Reaktiv service är när kunden har ett problem och tar kontakt med företaget för att hitta en 

lösning och proaktiv service uppstår när chefen förekommer kunden istället för att vänta på att 

denne ska kontakta företaget för eventuella problem. Här handlar det om kompetent personal 

som har en förmåga att handskas med och hantera problem i en kundsituation. 

Lojalitetsprogrammen (frequency/loyalty programs) innebär enligt Winer (2001, s. 99) 
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belöningar till kunder för upprepade köp hos företaget. Detta passar inte alla slags företag och 

kan medföra en ekonomisk belastning. Kundanpassning (customization) handlar om 

skapandet av produkter och tjänster för den enskilda individen och syftar till att tillfredsställa 

dess önskemål och behov, beskriver Winer (2001, s. 100). 

 

Integritetsfrågor (Privacy Issues) beskriver Winer (2001, s. 100) handlar om problem som kan 

uppstå i samband med den mängd kundinformation som lagras i diverse databaser. Ju mer 

information om kunden som företaget får tillgång till desto bättre blir förutsättningarna för att 

kunna tillgodose den specifika kundens behov och önskemål. I och med att kundens privatliv 

ifrågasätts är det dock viktigt att dennes personuppgifter behandlas på rätt sätt. De 

traditionella mått som chefer använder sig av för att mäta framgången av deras produkter 

respektive tjänster bör uppdateras i och med den ökade populariteten av CRM, menar Winer 

(2001, s. 102). Detta steg (Metrics) utgör det sista steget i modellen. Även om de klassiska 

måtten såsom lönsamhet, marknadsandel och vinstmarginaler fortfarande är betydelsefulla 

följer också med CRM kundfokuserade utvecklingsåtgärder som därför blir viktiga att ta 

hänsyn till. Dessa åtgärder handlar enligt Winer (2001, s. 102) om att utföra ett bättre arbete 

vad gäller att förvärva och bearbeta intern information för att på så sätt inrikta sig på 

företagets prestation på kundnivå. 

 

Rust et al. (2004, s. 4) menar att ny teknik har möjliggjort för företag att anpassa produkter, 

tillhandahålla kundservice och upprätthålla en fungerande kommunikation på ett sätt som 

ingen tidigare kunde ana. Korsakiene (2009, s. 53) diskuterar att de som ser CRM som 

teknologi belyser vikten av att samla all information man har tillgång till om kunden, samt ha 

möjlighet att lagra denna data. Det förutsätter även att all information ska vara lättillgänglig, 

för att man sedan ska kunna leverera information baserad på denna data. Berger et al. (2002, 

s. 9) beskriver att teknikens framsteg underlättar hanteringen av datainsamling genom att det 

ökar genereringen av mer information vilket ger företag en bättre möjlighet att förstå sina 

kunder. Användningen av dessa CRM-system förekommer inom olika branscher för att 

förbättra hanteringen av kunderna beskriver Meadows och Dibb (2012, s. 4) vilket även 

Shanks et al. (2009, s. 268) styrker som förklarar att man genom dessa system försöker 

integrera kunddata för att förbättra kvaliteten. 
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2.3.2 CRM som process 

Parvatiyar och Sheth (2001, s. 5) framhäver istället CRM som en övergripande strategi och 

process för att förvärva, behålla och samarbeta med kunder i syfte att skapa värde för båda 

parterna. Detta genom en integration av olika processer inom företaget för att uppnå 

förbättrad effektivitet och produktivitet som därmed resulterar i ökat kundvärde. Forskarna 

(2001, s. 9) har utvecklat en modell som består av fyra olika delprocesser av CRM inom 

företaget och dessa är customer relationship formation process, relationship management and 

governance process, relational perfomance evaluation process och CRM evolution process. 

Se modell 3. 

 

 

 

Modell 3. Parvatiyar och Sheth (2001, s. 9). 

 

Den första delprocessen, Formation, förklarar Parvatyiar och Sheth (2001, s. 9) handlar om 

vikten att bestämma vad syftet med CRM är, vilka aktiviteter som krävs och vilka mål som 

ska uppnås. Detta kan jämföras med Coltmans (2007, s. 5) resonemang om att CRM-program 

måste vara genomförbara och att det krävs en förståelse för hur organisationen måste anpassa 
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sig för att uppnå framgång. Syftet är att effektivisera produktiviteten och öka det ömsesidiga 

värdet för inblandade parter beskriver Parvatiyar och Sheth (2001, s. 9). Detta genom att 

känna till vilka kundgrupper de är inriktade på för att veta hur de ska anpassa sina CRM-

aktivteter. Företagets syfte och mål med CRM avgör hur de ska gå till väga, hur deras 

program för detta bör se ut och vilka resurser som krävs. 

 

Den andra processen, Management and Governance, handlar om att man ska ha förmågan att 

hantera sitt CRM-program precis som att man ska ha förmågan att hantera de individuella 

kundrelationerna. Parvatiyar och Sheth (2001, s. 13) påpekar även att det inte går att hantera 

alla kundrelationer på ett och samma sätt utan att alla kunder är olika, Ryals (2005, s. 260) 

påpekar även att kundernas upplevda värde skiljer sig åt. Det krävs även att man tar hänsyn 

till aspekter som kan ha en påverkan på relationen, som exempelvis communication, common 

bonds, the planning process, employee motivation och monitoring procedures. Då Parvatiyar 

och Sheth (2001, s. 14) menar att kommunikationen med kunderna är viktigt eftersom det 

främjar tillit genom att de delar information via lämpliga kommunikationskanaler som skapar 

ett bättre samarbete. Därför är det även viktigt att det finns etablerade kommunikationsmedel 

inom företaget eftersom det kan ha en avgörande roll med en specifik kund. Om det 

förekommer en god kommunikation med kunderna kan det generera en bättre relation genom 

att man finner gemensamma band.  

 

Detta stöder också Jayachandran et al. (2004, s. 8) då de beskriver att företagets ansträngning 

om att skapa och upprätthålla kundrelationer inte kommer att fungera om företaget saknar 

effektiv kommunikation med sina kunder. Det kan även vara lämpligt att involvera kunden i 

planeringsprocessen för att hålla dem underrättade om händelseförloppet förklarar Parvatiyar 

och Sheth (2001, s. 15). De anställda behöver även motiveras för att de ska hantera sina 

relationer på ett professionellt sätt. Utfallet av hur dessa relationer hanteras måste granskas för 

att undvika eventuella misslyckanden eller felsteg som påverkar utfallet, genom utvärdering 

av mål och reslutat. Denna process handlar alltså om hur man bevarar och utvecklar 

relationerna med de olika aspekterna sammanfattar Parvatiyar och Sheth (2001, s. 16). 

 

Den tredje processen, Performance, handlar om prestationsbedömning, att företag måste 

kontrollera prestationen i företaget för att avgöra om strategin lever upp till förväntningarna 

och om det är långsiktigt hållbart. Vad företaget mäter avgörs av vad man har för mål med sin 

investering i CRM. Om man exempelvis mäter kundtillfredsställelsen kan man avgöra om 



"Hämmande faktorer i CRM" E. Abrahamsson & J. Hultgren maj 2015 

12 
 

kunden är intresserad av en fortsatt relation eller vill avsluta sin relation med företaget 

förklarar Parvatiyar och Sheth (2001, s. 16-17). Detta relateras till den fjärde och sista 

processen, Evolution, då vissa relationer utvecklas på ett naturligt sätt och andra inte. Det 

grundar sig på vilken nivå av tillfredsställelse parterna upplever i relationen beskriver 

Parvatiyar och Sheth (2001, s. 18). 

 

2.3.3 CRM som hybrid 

Payne och Frow (2005, s. 171) presenterar en modell som kan ses som att CRM består av en 

kombination av teknik och övergripande kundhantering, vilket kan jämföras med Chen och 

Popovich (2003, s. 673) syn på CRM som är en kombination mellan människor, processer och 

teknik. Payne och Frow (2005, s. 168) beskriver att CRM handlar om ett företags förståelse 

för kundvärde i en miljö som erbjuder fler kommunikationskanaler med en enhetlig 

tillämpning inom hela organisationen. De presenterar en modell för CRM som innebär en 

tvärfunktionell process som ska vara till hjälp för att bereda förståelsen för CRM och vilken 

påverkan det har på hanteringen av kunder. Modellen Payne och Frow (2005, s. 167) 

presenterar består av dessa fem följande nyckelprocesser: strategy development process, value 

creation process, multichannel integration process, information management process och 

performance process. 

 

 

Modell 4. Payne och Frow (2005, s. 167). 
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Payne och Frow (2005, s. 170) beskriver att the strategy development process består av hur 

väl organisationens affärsstrategi och kundstrategi samverkar och därmed påverkar dess 

framgång inom CRM. Den andra processen, the value creation process, består av vad 

företaget kan erbjuda för värde till sina kunder, vilket värde företaget genererar från sina 

kunder och hur utbytet av värde hanteras. Processen innebär alltså hur företaget och kunderna 

samarbetar för att uppnå upplevt värde hos båda parter. Denna process kan jämföras med ovan 

nämnda process av Parvatiyar och Sheth (2001, s. 5) som förespråkar upplevt värde för båda 

parter.  

 

Den absolut viktigaste processen enligt Payne och Frow (2005, s. 172) inom CRM är the 

multichannel integration process, för att den möjliggör kontakt med kunder via flera olika 

kommunikationskanaler. Detta eftersom det ökar flexibiliteten genom att företaget kan 

anpassa sig efter kundens val av kommunikationskanaler i deras interaktion som därmed 

påverkar kundens upplevelse, då företaget har bättre förutsättningar till att hålla sig engagerad 

och aktiverad i relationen till kunden. Den fjärde processen, the information management 

process, står för hanteringen av kunddata, alltså lagring av sådan information man 

tillhandahåller om kunderna förklarar Payne och Frow (2005, s. 173). Precis som Winer 

(2001, s. 91 ), Korsakiene (2009, s. 53) och Berger et al. (2002, s. 7) belyser vilket vi 

diskuterat ovan. Den sista processen som presenteras i ramverket är the performance process 

som består av hur väl företagets CRM-strategi påverkar dess prestation och om det skapar en 

god standard på utförandet för möjlighet till framtida förbättringar. 

 

Denna process kan jämföras med ovan nämnda processer på flera olika plan eftersom 

modellen förespråkar både tekniken och den mänskliga aktiviteten. Winer (2001, s. 91) 

förespråkar det tekniska och hur det kan underlätta hanteringen av relationerna till kunderna, 

vilket även Payne och Frow (2005, s. 172-173) gör genom att se kunddatabaser och 

kommunikationskanaler som viktiga aspekter inom CRM-processen. Parvatiyar och Sheth 

(2001, s. 14 och 16) talar för andra faktorer så som kommunikation och prestation i sin 

process.  

 

2.4 Förutsättningar för framgångsrik CRM enligt tidigare forskning 

Enligt Wilson et al. (2002, s. 7) är några väletablerade framgångsfaktorer vid tillämpningen 

av CRM vikten av precisering av tydliga krav från företagsledningen, att man kan koppla 
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samman IT-systemet till företagets uppsatta mål, utforma en lämplig plan för genomförandet 

av processen och se till att företaget tillhandahåller tillräckliga resurser. Man bör även ta hjälp 

från en intern IT-avdelning, och CRM-programmet bör vara enkelt att använda samt att 

personalen bör tillämpa lämplig utbildning av det nya systemet. 

 

2.4.1 Företagets ledning 

Peppers et al. (1999, s. 151) likställer individbaserad marknadsföring (one-to-one marketing) 

med både RM och CRM och hävdar att detta är en process som är komplicerad att införa i 

företaget. Komplexiteten menar Mendoza et al. (2006, s. 2) att många företag underskattar, 

dessutom saknar många företag tydliga verksamhetsmål och tenderar att investera otillräckligt 

i CRM-processen. Peppers et al. (1999, s. 155) hävdar att många chefer avfärdar 

individbaserad marknadsföring i och med att de tror och känner att det är något man inte har 

möjlighet att lyckas med. Peppers et al. (1999, s. 151) anser också att många organisationer 

har investerat i detta utan att tillämpa tillräckliga eller lämpliga förberedelser. De menar att 

det krävs mycket av företaget för att identifiera, studera och samspela med en enskild kund 

för att sedan skräddarsy produkten eller tjänsten, för att på så vis möta kundens behov. 

Förmågan att anpassa produkten eller tjänsten till den specifika kunden förbättras i samband 

med varje interaktion med kunden och förändring av produkten eller tjänsten, beskriver 

Peppers et al. (1999, s. 152). 

 

I och med att individbaserad marknadsföring är komplicerat menar Peppers et al. (1999, s. 

152) att man som företag måste förstå principen för att kunna tillämpa det och man bör också 

förstå de grundläggande komponenterna i en sådan strategi. Mendoza et al. (2006, s. 2) 

förespråkar den högsta ledningen då de anser att CRM utgör en affärsstrategi som denna 

grupp ansvarar för. Mendoza et al. (2006, s. 5) anser också att mellancheferna spelar en viktig 

roll och fortsätter med att båda dessa bör influera övrig personal vad gäller motivation och 

engagemang och förväntas på så vis bli de främsta förespråkarna av CRM. Effektivt ledarskap 

bör enligt Bull (2003, s. 9) tillämpas i och med att CRM utgör ett komplext helhetskoncept. 

 

För att lyckas med tillämpningen av CRM anser Peppers et al. (1999, s. 156) att företaget bör 

granska sin egen affärssituation för att anpassa CRM-processen till sina specifika 

förutsättningar och behov. Detta resonemang stöds också av Mendoza et al. (2006, s. 7) då de 

menar att det inte finns någon specifik framgångsguide som alla företag kan använda sig av 

vid tillämpningen av CRM. Detta i och med att alla företag är olika vad gäller kultur, 
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verksamhet, processer och tekniker exempelvis och därför är det enligt forskarna mycket 

viktigt att inte se CRM som är magisk lösning som kommer lösa företagets problem. För att 

kunna fastställa företagets prioriteringar måste man naturligtvis ta reda på kundens behov och 

vad denne förknippar med värde. Detta då Ryals (2005, s. 260) förklarar att företagets strategi 

gällande hantering av kunder är sammankopplat med kundens värde. 

 

"If a customer who enters a bookstore is reminded that his favorite author has a new book out 

that has been reserved in case he wants it, he is likely to become very loyal to the store. 

People's tastes in books vary widely, so it's a real service for a proprietor to remember a 

particular customer's preferences." - Peppers et al. (1999, s. 157). 

 

2.4.2 Anställda och kompetens 

Om organisationskulturen inte redan präglas av interaktion personalen emellan hävdar Wilson 

et al. (2002, s. 13) att denna måste ändras så att de anställda blir villiga att dela viktig 

information med varandra. Enligt Mithas, Krishnan och Fornell (2005, s. 201) visade 

resultatet av en undersökning att företaget drog nytta av att de anställda delade viktig 

information med varandra avseende kunderna, i och med att kunskapen om dessa förstärktes. 

Enligt Mendoza et al. (2006, s. 3) utgör den mänskliga faktorn, både personalen i företaget 

och kunderna en nyckelroll, och framhäver precis som Wilson et al. (2002, s. 13) att det är 

viktigt att de anställda delar med sig av betydelsefull information om kunden till hela 

företaget. Mendoza et al. (2006, s. 5) fortsätter med att personalens attityd påverkar kundens 

lojalitet till företaget och den anställde, och att det är därför den mänskliga faktorn utgör en 

nyckelfunktion. Detta innebär att ju mer motiverad den anställde känner sig, desto mer 

engagerad blir personen i affären med kunden, vilket resulterar i att kundens lojalitet ökar. 

Light (2001, s. 1237) beskriver att samtliga inom organisationen måste vara involverad i 

genomförandet och användandet av CRM, vilket kan kopplas till Mendozas et al. (2006, s. 5) 

resonemang om att engagera personalen i CRM-strategin och motivera dem att uppnå 

företagets mål. Enligt Wilson et al. (2002, s. 7) bör också de anställda besitta tillräcklig 

kompetens gällande CRM-systemet. 

 

2.4.3 Teknik och kommunikation 

IT-utveckling, styrning och stöd är tre områden som Peppers et al. (1999, s. 155) anser att 

företaget som tillämpar CRM bör besitta. Detta för att undvika misstagen såsom att ha ett för 

outvecklat IT-system som inte kan hantera alla de uppgifter som krävs för att använda sig av 
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CRM, inte kunna upprätthålla en kunddatabas och inte kunna ha olika system som 

kommunicerar med varandra. Wilson et al. (2002, s. 21) framhäver att kommunikationen 

mellan de anställda måste fungera på ett effektivt och begripligt sätt för att undvika 

missförstånd. Kommunikationen belyser även Payne och Frow (2005, s. 172) genom att lyfta 

vikten om kommunikationskanaler för att kunna interagera med kunderna på bästa sätt. 

 

2.4.4 Variablernas konsekvenser i kombination med varandra 

Enligt Mendoza et al. (2006, s. 2) finns det faktorer som omfattar de tre viktigaste aspekterna 

av CRM-strategin: den mänskliga faktorn, processer och teknik. Precis som Chen och 

Popovich (2003, s. 673 ) samt Payne och Frow (2005, s. 171) beskriver vilket tidigare berörts. 

Mendoza et al. (2006, s. 2) menar också att förhållningssättet till dessa tre faktorer måste vara 

samordnat och balanserat för att användningen ska vara gynnsam. Vilket Coltman (2007, s. 4-

5) styrker genom att poängtera att en god kombination av mänskliga, tekniska och 

affärsrelaterade förmågor gynnar företagets position. Light (2001, s. 1239) hävdar att en 

förståelse om både de teoretiska och praktiska konsekvenserna av affärsperspektivet av CRM 

måste finnas hos de i organisationen innan ett CRM-projekt kan införas. Detta innebär också 

att CRM-systemet bör betraktas som en nyckelkomponent och som något mer än bara IT-

relaterat, dock inte som den enda komponenten. Denna tankegång stöds också av Mendoza et 

al. (2006, s. 6) som hävdar att CRM ofta ses som en programvara och inte som en strategi, 

vilket utgör ett av de största problemen. Som vi tidigare nämnt har föregående forskning olika 

synsätt på vad CRM innebär, vilket skapar en förvirring kring definitionen av begreppet. 

Detta är något som förmodligen bidrar till att problem uppstår när företag använder sig av 

CRM beskriver Light (2001, s. 1239) 

 

Vad som förutsätter framgång inom CRM kan enligt den litteratur som berörts kategoriseras i 

fem olika faktorer. Dessa faktorer utgör de komponenter i vår utvecklade modell, ett 

pentagram som återspeglar teorin med inspiration från de modeller vi presenterat ovan (se 

modell 2, 3 och 4). Dessa faktorer kan sättas i relation till varandra och resulterar därmed i 

olika kombinationer som har betydelse för företagets CRM. Se modell 5 nedan och de olika 

kombinationerna i tabell 1. För en grundlig förklaring till kombinationerna, se bilaga 1. 
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Modell 5. Vår utvecklade modell från tidigare forskning (egen). 

 

 

Tabell 1. Främjande kombinationer (egen). 

 

2.5 Vad som hämmar framgångsrik CRM  

Ovan har det presenterats vad det är som förutsätter framgångsrik CRM. Det är ett område 

som förekommer ofta inom tidigare forskning, men vi vill även belysa vad det är som kan 

hämma företags framgång med CRM. Vad det finns för eventuella konsekvenser om man inte 

tar hänsyn till det som ligger till grund för framgångsrik CRM. Modell 5 som presenterades 

ovan kan ses nedan i sin motsats, nämligen ur ett hämmande perspektiv, se modell 6. 
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Modell 6. Vår utvecklade modell från tidigare forskning till ett hämmande perspektiv (egen). 

 
Tabell 2. Främjande till hämmande kombinationer (egen). 

 
Denna modell kan ses ur ett omvänt perspektiv genom att se de fem främjande faktorerna som 

hämmande om man inte tar hänsyn till dessa inom företaget. Vi menar exempelvis att Positiv 

företagsledning kan ses som en Negativ företagsledning och därmed utgör en intern faktor i 

företaget som hämmar CRM. Detta med stöd av King och Burgess (2008, s. 423) som 

diskuterar olika kritiska framgångsfaktorer som kan anses hämma CRM om de inte hanteras 

på rätt sätt, och några av de faktorer de tar upp är support från ledningen (Top management 



"Hämmande faktorer i CRM" E. Abrahamsson & J. Hultgren maj 2015 

19 
 

support), kommunikation om CRM-strategi (Communication of CRM strategy), 

kunskapshantering (Knowledge management capabilities), viljan att dela data (Willingness to 

share data), viljan att förändra (Willingness to change processes) och tekniska färdigheter 

(Technological readiness). Dessa kritiska framgångsfaktorer kan jämföras med de faktorer 

som utgör vårt utvecklade pentagram (se modell 5) och därmed såg vi det intressant att se 

dessa ur ett hämmande perspektiv genom att ändra de främjande faktorerna till Negativ 

företagsledning, Bristande teknik, Bristande kompetens, Bristande kommunikation och 

Negativa anställda (se modell 6). De kombinationer som bildas i vårt hämmande pentagram 

kan utläsas i tabell 2 som är placerad i anslutning till modell 6, för en grundlig förklaring av 

de hämmande kombinationerna se bilaga 2.  

 

Innan en redogörelse framställs om vad det är som hämmar framgång inom CRM inom 

respektive faktor vill vi förklara vad begreppet hämmar betyder och hur vi ser på det i detta 

sammanhang. Hämmar är ett begrepp som är synonymt med hindra, förhindra och bromsa 

enligt Synonymer.se (2015). Det betyder alltså att det hindrar något till det negativa, och inom 

det valda forskningsområdet innebär det vad det är som hindrar och begränsar användningen 

av CRM. Det kommer nu beskrivas om vad det är som hämmar företags framgång inom CRM 

utifrån existerande litteratur. Material från det som presenterats ovan om vad som anses 

förutsätta framgångsrik CRM kommer utgöra grund till detta då det kommer ses ur ett omvänt 

perspektiv. 

 

2.5.1 Företagets ledning 

Forskarna Foss et al. (2008, s. 68) förklarar att de primära orsakerna till varför företag 

misslyckas med CRM grundar sig på brist på tydliga mål, dålig planering samt att det inte 

finns ett erkänt behov av att det behövs en förändring inom företaget. Ju större och fler 

förändringar ett företag måste genomgå desto större risker tar man förklarar Foss et al. (2008, 

s. 69). Detta stärker även Goodhue, Wixom och Watson (2002, s. 80) genom att de påpekar 

vikten av att ha tydliga mål, för tydliga mål med CRM minskar risken för misslyckande, samt 

att man måste ta hänsyn till allt som hör där till. Mendoza et al. (2006, s. 2) beskriver som 

enligt ovan att en bidragande faktor till misslyckandet av CRM är att man bortser från det som 

kommer därtill, alltså alla konsekvenser processen medför som människor, processer och 

teknik. 
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Om en satsning av CRM kommer skapa fördelar och framgång i ett företag går inte att 

garantera. Detta eftersom CRM inte kan ses som en magisk lösning på alla problem i företaget 

som Mendoza et al. (2006, s. 7) beskriver. Ryals och Knox (2001, s. 7) förklarar att det är en 

utmaning som företag ställs inför när de ska införa effektivt CRM, vilket betyder att det 

förekommer en risk att problem kan uppstå. Detta stärker även forskaren Ryals (2005, s. 252) 

som förklarar att CRM ofta förknippas med misslyckande. Chen och Popovich (2003, s. 675) 

beskriver att misslyckanden inom CRM kan bero på att företag saknar en grundlig förståelse 

av vad CRM innebär för företaget, då man inte är medveten om vad som krävs för att det ska 

lyckas. Som Winer (2001, s. 91) förklarar kan problem uppstå på grund av den vida syn om 

innebörden av CRM hos olika människor. Payne och Frow (2005, s. 168) betonar att beroende 

på hur man definierar CRM har det betydelse för hur företag accepterar och praktiserar det. 

Då CRM exempelvis endast kan ses som en teknisk lösning som nämnts ovan i samband med 

modell 1. Detta kan enligt Payne och Frow (2005, s. 174) orsaka eventuella problem eftersom 

de påpekar att man bör prioritera vissa processer för att undvika problem som är associerade 

med de som har ett tekniskt begränsat synsätt på CRM. 

 

Rigby, Reichheld och Schefter (2002, s. 8) förklarar att CRM förutsätter att företag lägger tid 

och engagemang på att göra en noggrann beräkning av sin kundstrategi. Den förmåga företag 

har för att hantera sina kundrelationer och deras kvalitet på den erhållna kundinformationen 

kan enligt Ryals och Knox (2001, s. 9) vara kritiska förhållanden för långsiktig framgång. Om 

man bland annat erhåller fel kundinformation är det stora hinder i genomförandet och 

hanteringen av CRM betonar Foss et al. (2008, s. 71). De förklarar även att hinder kan uppstå 

om företag inte har tillräckligt bra teknik och saknar förmågan att kunna interagera med 

människor. 

 

2.5.2 Anställda och kompetens            

Ryals och Knox (2001, s. 9) poängterar att det är den mänskliga faktorn på företaget, alltså de 

anställda som individer, som utgör byggstenarna till kundrelationer. Detta styrker även 

Mendoza et al. (2006, s. 5) genom att belysa den mänskliga faktorn i företaget som utgör en 

nyckelfunktion. Däremot diskuterar Payne och Frow (2005, s. 167) att medarbetarna kan vara 

den huvudsakliga orsaken till misslyckande av CRM, om endast ett fåtal anställda är 

engagerade i CRM. Chen och Popovich (2003, s. 685) beskriver som tidigare nämnts att det är 

av vikt att de anställda förstår syftet med CRM inom företaget och vad det kan medföra för 

typ av förändringar, då det kräver deltagande från alla anställda i företaget. Men eftersom det 
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kan uppstå ett motstånd hos personalen bör ledningen i företaget öka motivationen hos de 

anställda och öka deras kompetens. 

 

Bliujūtė och Korsakiene (2014, s. 10-11) framför att CRM-system kan vara komplicerade och 

medföra oväntade kostnader samtidigt som det effektiviserar, men det kräver att de anställda 

har en positiv inställning till det för att det ska kunna användas på bästa sätt. Peppard och 

Ward (2005, s. 55) diskuterar att investeringar i IT medför förändringar i företaget, 

exempelvis gällande arbetsmetoder, och det kan leda till motstånd från personalen om det inte 

hanteras på rätt sätt. Hanteringen av denna övergång kan leda till misslyckanden fortsätter 

forskarna förklara. Foss et al. (2008, s. 70) menar att företag inte kan tillämpa CRM-system 

på ett lämpligt sätt utan engagerade, kompetenta och motiverade medarbetare. Det betyder 

alltså att om företagets anställda inte är tillräckligt villiga att engagera sig i sina kunder kan 

det hindra framgången med CRM. Detta har betydelse eftersom medarbetarna har en viktig 

position i företagen fortsätter forskarna förklara. Men för att de anställda ska få de bästa 

förutsättningarna måste de vara utrustade med de resurser de kan tänkas behöva för att lyckas 

hävdar Rigby et al. (2002, s. 8): “Employees must be equipped with the tools necessary to 

succeed—whether it’s stationery and pens to send thank-you notes or software to create self-

service options for customers.” 

 

2.5.3 Teknik och kommunikation 

Tekniken utgör ofta en stor felfrekvens inom CRM enligt Ryals och Knox (2001, s. 13) då de 

exemplifierar en studie där tre fjärdedelar av projekt inom informationsteknik inte använder 

tekniken tillräckligt frekvent eller är den är ofullständig. De poängterar att utifrån IT-chefers 

perspektiv är hanteringen av systemen den största orsaken till misslyckande. Detta kan bero 

på brist på kunskap vilket därför kan jämföras med Foss et al. (2008, s. 70) som understryker 

att kompetensen är viktig för att kunna tillämpa CRM-system. Winer (2001, s. 100) beskriver 

att företag är beroende av att samla sin kundinformation i databaser för att därmed kunna ha 

en mer effektiv och målinriktad marknadskommunikation och kunna utföra relationsbyggande 

aktiviteter. Detta kan bero på att företag och dess anställda saknar tillräcklig kompetens och 

går miste om dessa verktyg som ska främja hanteringen av kundrelationerna, men det kan 

istället ha motsatt effekt. Forskaren Korsakiene (2009, s. 56) förklarar att alla inte har samma 

förutsättningar och det kan därmed vara en begränsning om man exempelvis inte har 

möjlighet att lagra kundinformation. 
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Payne och Frow (2005, s. 173) presenterar en flerkanalsintegration, multichannel-integration 

(se modell 4), i sin modell som är beroende av att företag har en förmåga att ta emot den 

kundinformation de erhåller och kunna distribuera den via alla kanaler för att informationen 

ska kunna utnyttjas på ett framgångsrikt sätt. Vilket betyder att det kan ses som en hämmande 

faktor om man inte tar hänsyn till detta. Kommunikationen kan också vara en bidragande 

faktor till misslyckande förklarar Ryals och Knox (2001, s. 8), för om den inte är tillräcklig 

finns det en risk att budkapet inte når fram. Detta kan jämföras med det Wilson et al. (2001, s. 

13) säger om att kommunikationen måste fungera på ett effektivt sätt mellan de anställda för 

att missförstånd annars kan uppstå. 

 

2.5.4 Variablernas konsekvenser i kombination med varandra 

Under rubriken 2.5 beskrivs det att King och Burgess (2008, s. 423) diskuterar olika kritiska 

framgångsfaktorer som kan anses hämma CRM om de inte hanteras på rätt sätt, och utifrån 

det vi presenterat inom avsnitt 2.5 kan vi se ett samband med de kritiska faktorer som King 

och Burgess presenterar och den litteratur om vad som hämmar CRM. Därför anser vi det 

lämpligt att även se modell 5 som utgör framgångsrik CRM, ur ett omvänt perspektiv. Alltså 

att dessa faktorer även kan ses som hämmande faktorer i tillämpningen av CRM, vilket 

resulterar i följande modell nedan och kombinationer i tabell 3 (se bilaga 2 för en grundlig 

förklaring). 

 

 
Modell 7. Vår utvecklade modell ur ett hämmande perspektiv (egen). 
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Tabell 3. Hämmande kombinationer (egen). 

 

2.6 Vår bedömning av det aktuella forskningsläget 

Teorikapitlet baseras på en grundlig genomgång inom vårt valda forskningsområde, ett 

relativt smalt område. Valda artiklar är de som har flest citeringar inom området. Ett exempel 

på nivån inom området är artikeln skriven av Korsakiene (2009) som utgör vår 

inspirationskälla och den har 31 citeringar, vilket är normalt inom området. 

Forskningsområdet är smalt eftersom den handlar om hämmande faktorer i CRM inom 

fastighetsmäklarbranschen i Litauen och därmed specifikt inriktad på ett område som inte är 

särskilt väl utforskat. Vi anser därmed att man inte kan förvänta sig att denna artikel ska ha 

fler citeringar. Resterande artiklar som berör bredare områden i CRM har fler citeringar som 

till exempel Payne och Frow (2005) med 1255 citeringar, Winer (2001) 866 citeringar, 

Peppers, Rogers och Dorf (1999) har 789 citeringar, Chen och Popovich (2003) har 710 

citeringar. Med detta menar vi att den teoretiska grund vi har baseras på tillräckligt kvalitativa 

artiklar inom detta område. 

2.7 Forskningsfrågor 

Ur den teoretiska referensram har vi som tidigare nämnt kunnat utläsa fem förekommande 

faktorer som förutsätter framgångsrik CRM, med stöd av bland annat Wilson et al. (2002, s. 

7), Mendoza et al. (2006, s. 2), Payne och Frow (2005, s. 172). Följande faktorer är företagets 

ledning, teknik, kompetens, kommunikation och anställda som kan utläsas i modell 5 ovan. I 

modell 7 presenteras dessa faktorer som hämmande faktorer inom CRM som därmed blir en 

begränsning i företags framgång i hanteringen av kundrelationer som bland annat King och 

Burgess (2008, s. 423), Ryals och Knox (2001, s. 9) och Chen och Popovich (2003, s. 675) 

belyser. Teorin framhäver att de anställda är nyckelfunktionen i kundrelationerna inom 

företaget som Ryals och Knox (2001, s. 9) och Mendoza et al. (2006, s. 5) beskriver. De 
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anställdas attityd har enligt Mendoza et al. (2006, s. 5) en påverkan på kundens lojalitet till 

företaget. Men Payne och Frow (2005, s. 167) poängterar att de anställda även är de 

huvudsakliga motivet till misslyckande inom CRM och Foss et al (2008, s. 70) påpekar att 

saknad av engagerade, kompetenta och motiverade medarbetare kan missgynna användningen 

av CRM-system. Mot bakgrund av detta har två forskningsfrågor framställts med intentionen 

att besvara syftet i studien, forskningsfrågorna lyder enligt följande: 

 

1. Hur förhåller sig de fem variablerna; företagets ledning, teknik, kompetens, 

kommunikation och anställda, till varandra beträffande begränsning av framgångsrik 

CRM inom fastighetsmäklarbranschen? 

2. Vilka utmärkande beteenden hos fastighetsmäklare är hämmande för tillämpningen av 

CRM? 
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3. METOD 

I följande kapitel framställs studiens genomförande och val av analysmetod. En utvärdering 

om kvalitetskriterierna inom kvantitativ forskning: reliabilitet, validitet och generalisering 

avrundar kapitlet. 

 

3.1 Val av forskningsdesign 

I den aktuella studien togs beslutet att göra en surveyundersökning som enligt Bryman och 

Bell (2013, s. 78) omfattar en tvärsnittsdesign då man samlar in kvantitativ data med hjälp av 

enkäter eller strukturerade intervjuer. Denna data syftar till att analysera två eller flera 

variabler för att finna sambandsmönster. Även om kvalitativa metoder anses vara mer 

djupgående så kan kvantitativa metoder vara lämpliga när man vill mäta något på "bredden" 

som Eliasson (2013, s. 30) förklarar. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 162) är den 

kvantitativa metoden inriktad på mätning, kausalitet, generalisering och replikation vilket 

passar in på vår forskning. Vi upplever en brist på kvantitativa studier gällande hämmande 

faktorer inom CRM och fastighetsmäklarföretag i tidigare forskning, och vill därför 

undersöka detta för att på så vis ge en övergripande bild. Data har samlats in genom en 

webbaserad enkätundersökning med anledning av att enkäter anses vara bäst lämpade för vårt 

urval, då respondenterna har möjlighet att besvara enkäten när tid och möjlighet finns som 

Bryman och Bell (2013, s. 247) poängterar. Men även på grund av att fler personer kan delta 

som i sin tur gör det lättare att behandla erhållen data statistiskt, som Ejvegård (2002, s. 51) 

belyser. 

 

Enkäter innebär också ekonomiska fördelar och är mest tidseffektivt som Bryman och Bell 

(2013, s. 246) beskriver, eftersom undersökningen är rikstäckande och respondenterna därmed 

är geografiskt utspridda då strukturerade intervjuer skulle ta längre tid och bli en kostnad för 

oss. Webbenkäter valdes då enkäterna distribuerades via e-post istället för i pappersformat. 

Respondenterna erhöll därmed ett mail innehållandes en presentation om oss och syftet med 

studien, samt en länk till enkäten för att den skulle vara enkel att nå via ett klick på denna 

länk. Det var ett självklart val eftersom vi av personlig erfarenhet är medvetna om att 

fastighetsmäklare kontrollerar sin e-post dagligen och även spenderar stor del av sin arbetstid 

framför datorer. Vetskapen finns även om att fastighetsmäklare prioriterar sin tid noga och 

därmed skulle en enkät i pappersformat troligtvis tendera att bli liggandes. Eftersom det enligt 
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Bryman och Bell (2013, s. 246) tar längre tid att erhålla svar om enkäterna skickas som brev 

då det kräver att respondenterna returnerar sina svar. 

 

3.2 Population, urval och bortfall 

3.2.1 Population 

Populationen innebär enligt Patel och Davidsson (1991, s. 44) den större avgränsade gruppen 

som studien syftar till att undersöka. Vår population utgörs således av både män och kvinnor 

som finns registrerade som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen. Denna 

summa uppgick per den 31 mars år 2015 till 6 633 registrerade fastighetsmäklare enligt 

Fastighetsmäklarinspektionen (2015). Av detta antal arbetar 102 som hyresförmedlare vilka 

har valts bort och därmed inte inkluderats. En fastighetsmäklare är enligt Melin (2012, s. 23) 

en fysisk person som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, 

byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller 

hyresrätter. Vi har inte haft tillräckliga resurser för att kunna undersöka hela populationen, att 

göra en så kallad totalundersökning som Patel och Davidsson (1991, s. 44) beskriver, och har 

därför följt Trost (2012, s. 29) uppmaning om att göra ett urval. 

 

3.2.2 Urval 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 189) utgör kvantitativa undersökningar i stort sett alltid ett 

krav på att göra ett urval utifrån den totala populationen. Detta för att det kan bli både dyrt 

och komplext att skicka ut enkäter till en hel population som Trost (2012, s. 29) beskriver. Då 

populationen utgör ett för stort antal respondenter i förhållande till de resurser vi 

tillhandahåller har valet gjorts att basera undersökningen på en mindre andel av denna. 

Ambitionen var att utgå från fastighetsmäklarföretag som vi har hört talas om tidigare och 

som representerar en variation gällande storleken på företagen. Många av dessa företag har 

även kontor över hela Sverige vilket var ett medvetet val i syfte att förhöja möjligheten till 

generalisering till hela populationen. I och med det stora bortfallet som Bryman och Bell 

(2013, s. 202) beskriver att surveystudier tenderar att medföra kontaktades många aktörer i 

hopp om att få den hjälp som behövdes för att få så många enkäter besvarade som möjligt. 

Kontakt togs med ansvariga på huvudkontoret för respektive aktör med en förfrågan om att få 

hjälp med ett utskick av vår enkät till de verksamma fastighetsmäklarna inom företaget. 

Fastighetsmäklarföretagen som representerar urvalet består av både franchiseföretag och 

privatägda företag.  
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Urvalstypen som denna undersökning bygger på är ett så kallat icke-sannolikhetsurval som 

innebär att urvalet tagits fram på andra sätt än genom en slumpmässig teknik beskriver 

Bryman och Bell (2013, s. 190). Valet av ett icke-sannolikhetsurval grundar sig i svårigheten 

att få fram ett representativt urval samt bristen på resurser för att få fram ett sannolikhetsurval 

i förhållande till tiden som Bryman och Bell (2013, s. 185) poängterar. En slumpmässig 

utlottning av deltagande fastighetsmäklarföretag hade varit ett alternativ. Dock gjordes valet 

att inte genomföra det på grund av att det då hade riskerat att urvalet endast representerats av 

små eller stora fastighetsmäklarföretag, vilket förmodligen hade försämrat generaliserbarheten 

ytterligare. I och med att ambitionen var att variera urvalet föll det naturligt att göra ett så 

kallat strategiskt urval som ett slags icke-sannolikhetsurval och som enligt Trost (2012, s. 32) 

används när man vill ha variation i respondenternas svar och där variablerna utgör en teoretisk 

grund.  

 

Gällande förfrågan om massutskick kontaktades totalt 12 företag inom 

fastighetsmäklarbranschen, detta redan innan enkäten var utformad för att stämma av intresset 

bland företagen. Företag 1 och 2 hjälpte till med ett massutskick av enkäten till alla 

fastighetsmäklare inom respektive företag. Företag 3 och 4 försåg oss med 

fastighetsmäklarnas e-postadresser som enkäten alltså skickades ut till på egen hand. Företag 

5, 6 och 7 erhölls inget svar ifrån och företag 8, 9, 10, 11 och 12 svarade men hade inte 

möjlighet att hjälpa oss. För att utöka urvalet skickades enkäten ut på egen hand via e-post till 

till enskilda kontor och mäklare inom företag 8, 9 och 10. Fyra enskilda mäklarkontor som 

representerar andra mindre företag tilldelades också enkäten via e-post. Totalt uppgår urvalet 

till 1 153 verksamma fastighetsmäklare som alltså fick enkäten tilldelad till sig. 

 

Företag 1 och 2 = Hjälpte till med massutskick 

Företag 3 och 4 = Erhöll vi e-postadresser ifrån 

Företag 5, 6 och 7 = Besvarade ej vår förfrågan 

Företag 8, 9, 10, 11 och 12 = Hade ej möjlighet att hjälpa oss 
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Modell 8. Urval (egen). 

3.2.3 Bortfall 

Som tidigare nämnts med stöd av Bryman och Bell (2013, s. 202) är risken stor att bortfallet 

blir betydande i samband med surveystudier och detta måste enligt forskarna 

uppmärksammas. Däremot framför Bryman och Bell (2013, s. 249) några tips på åtgärder för 

att försöka minska bortfallet i samband med enkäter där valet gjordes att ta hänsyn till några 

utav dessa. Precis som de beskriver bifogades ett introduktionsbrev tillsammans med enkäten 

med en enkel och översiktlig beskrivning av studien och syftet med denna. Påminnelser 

skickades även ut efter en vecka vilket resulterade i fler svar. Under sammanställningen av 

enkäten försökte vi utforma frågorna på ett kort och koncist sätt samt att valet gjordes att 

utesluta öppna frågor då forskarna beskriver att människor ofta undviker att besvara dessa. 

Hur pass mycket detta har bidragit till en ökad svarsfrekvens för vår del är omöjligt att svara 

på men troligtvis hade den inte blivit lika hög om vi inte hade vidtagit dessa åtgärder. 

 

Bortfall beskriver Bryman och Bell (2013, s. 203) utgör den procentuella andel av urvalet som 

av någon anledning inte besvarat frågorna i undersökningen. Till detta kan också höra att en 

respondent inte har tagit frågorna på allvar och därför är det bättre att enbart tillgodogöra sig 

de enkäter som anses vara användbara. Valet gjordes att avlägsna en ifylld enkät där 

respondenten besvarat frågorna likadant genom hela enkäten, då vi ansåg att det var uppenbart 

att personen i fråga inte svarat på ett ärligt sätt. Från 13 av respondenterna har automatiska 

svar erhållits med information om att de var föräldralediga eller sjukskrivna vilket gjort att vi 

varit tvungna att beräkna dessa som bortfall. Åtta respondenter besvarade inte alla frågor i 

enkäten och därför har även dessa räknats som bortfall. Detta innebär att vi kunde tillgodose 

oss 284 besvarade och användbara enkäter. 
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Strax efter vårt utskick av enkäten upptäcktes att vi glömt att ta med ett intervall i frågan om 

den genomsnittliga omsättningen till företaget. Detta intervall är vi av personlig erfarenhet 

medvetna om att många fastighetsmäklare uppnår och därför var det viktigt för oss att försöka 

åtgärda detta på bästa möjliga sätt. Detta ändrades i enkäten och de som redan besvarat 

enkäten och som angett sin e-postadress kontaktades för en kontroll om deras valda intervall 

stämde, genom att förklara att vi glömt ta med ett intervall. Med denna åtgärd löstes 

problemet och därför fanns möjligheten att tillgodose dessa respondenter i undersökningen. 

Bortfallet består alltså enligt Bryman och Bell (2013, s. 203) av de som inte besvarar frågorna 

och svarsfrekvensen innebär då det motsatta och utgör den procentuella andel av urvalet som 

väljer att besvara frågorna. Beräkningen av svarsfrekvensen är däremot inte så enkel som 

forskarna framställer det då man måste ta hänsyn till liknande förhållanden som de som 

nämnts ovan. Således beräknas svarsprocenten på följande sätt enligt Bryman och Bell (2013, 

s. 203: 

 

                        _________      Antal användbara enkäter_____________________     x100                      

Totala urvalet minus medlemmar av urvalet som inte passar eller som inte går  

att få tag i 

 

Detta innebär att vår beräkning av svarsfrekvensen ser ut på följande sätt: 

 

                             293 -1 -8      x100 = 29,9 %   

(1 153 - 1 - 13) 

 

Bryman och Bell (2013, s. 249) hänvisar till Mangiones (1995, s. 60-61) anvisningar om 

accepterad svarsprocent i de fall då man använder sig av enkäter och enligt denna är vår 

svarsfrekvens oacceptabel. Vi var medvetna redan från början om att det skulle vara svårt att 

uppfylla dessa riktlinjer i och med att som tidigare nämnt många underlåter sig att besvara 

enkäter. Dock poängterar Bryman och Bell (2013, s. 251) att antalet publicerade artiklar med 

låg svarsfrekvens är stor och nämner två artiklar med ett bortfall på 79 respektive 75 % som 

dessutom publicerades i två mycket populära tidskrifter. Vi har berört en artikel skriven av 

Morgan och Hunt (1994, s. 28) som är högt citerade forskare och som också utfört en 

enkätundersökning, men som endast genererade en svarsfrekvens på 14,6 %. Deras urval 

bestod av 1 394 personer men de tillhandahöll endast 204 besvarade enkäter. Även forskarna 

Reinartz et al. (2004, s. 297) fick en låg svarsfrekvens i sin studie då de hade ett urval på 1 
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015 personer men erhöll endast 214 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 21,1 %. Detta stärker 

att den höga svarsfrekvensen som enligt Mangiones krävs inte är särskilt vanlig bland 

forskningen. Bryman och Bell (2013, s. 251) understryker också att man bör förstå och vara 

medveten om följderna av låg svarsfrekvens men att man inte ska undvika att använda sig av 

enkäter med anledning av det stora bortfallet. 

 

3.3 Val av variabler 

Som tidigare nämnts i Kapitel 2 har en modell presenterats som sammanfattar det aktuella 

forskningsläget som ligger till grund för framgångsrik CRM ur vårt perspektiv. Denna modell 

utgör följande begrepp: företagets ledning, teknik, kompetens, kommunikation och anställda. 

Vi har även valt att presentera dessa ur ett omvänt perspektiv genom att skildra hur dessa kan 

hämma framgångsrik CRM eftersom syftet med vår studie är att undersöka hur interna 

problem hämmar användningen av CRM.  

 

Utifrån dessa begrepp har variabler skapats i form av olika indikatorer som gör det lättare att 

mäta begreppen och få fram information om dessa, eftersom vissa begrepp inte är tillräckligt 

kvantifierbara förklarar Bryman och Bell (2013, s. 167). En indikator är enligt forskarna något 

man framställer och använder som ett mått på begreppet. I vårt fall har indikatorer 

konstruerats som beskriver de teoretiska begrepp som framförs: företagets ledning, teknik, 

kompetens, kommunikation och anställda. Dessa begrepp resulterade i indikatorer i form av 

frågor som vår enkät består av. Enligt Eliasson (2013, s. 14) måste valet av variabler uppfylla 

särskilda krav då de bland annat ska vara relevanta och mäta det man vill mäta, samt att de 

tillsammans ska täcka hela frågeställningen. 

 

3.3.1 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler utgör sådana variabler som har en naturlig påverkan på relationerna mellan 

variablerna som Bryman och Bell (2011, s. 686) beskriver. Enligt Greenland (1989, s. 343) är 

det viktigt att välja rätt typ av variabler för att det ska ha någon anknytning till studien. Våra 

kontrollvariabler är de fem första i enkäten då kön, ålder, antal år i branschen, 

verksamhetsområde och genomsnittlig omsättning efterfrågas. Dessa är relevanta då vi vill 

undersöka hur det påverkar resultatet. Under frågan om kön valde vi att ha tre alternativ med 

kvinna, man och vill ej uppge för att nå samtliga av respondenterna. 

 

 



"Hämmande faktorer i CRM" E. Abrahamsson & J. Hultgren maj 2015 

31 
 

3.4 Operationalisering av mätinstrument 

I stycket ovan under rubriken Val av variabler förklaras det med stöd av Bryman och Bell 

(2013, s. 167) att vissa begrepp inte är kvantifierbara och att man därav behöver använda sig 

av indikatorer för att komma fram till ett särskilt mått, detta kallas för operationell definition 

och härstammar från operationalisering. Vi förklarar även att indikatorerna består av de frågor 

som formulerats i enkäten och som tillsammans står för innebörden av dessa begrepp. Man 

kan alltså säga att operationalisering av mätinstrument handlar om hur de begrepp som funnits 

i teorin har bearbetats för att få dem mätbara genom att "bryta" ner dem i frågor som ger oss 

mätbar information i undersökningen. 

 

Bryman och Bell (2013, s. 169) för en diskussion om att man ska använda sig av multipla 

indikatorer, alltså fler indikatorer till ett och samma begrepp och inte endast av en indikator. 

Detta med anledning av att en enstaka indikator kan ge en felaktig klassifikation som kan bero 

på missförstånd och feltolkningar. Man bör inte förlita sig på att endast en indikator är 

tillräcklig då den kanske bara erhåller en liten del av det bakomliggande begreppet fortsätter 

forskarna (2013, s. 170) förklara. Därför har vi formulerat fler än en fråga som kan relateras 

till var och en av begreppen, se exempel nedan i tabell 4. 

Kategori Operationell definition Fråga Teoretisk grund 

Företagets roll. Företagets ansvar i 
hanteringen av 
kundrelationer inom 
företaget. Gällande 
engagemang och tillräckliga 
resurser. 

7. Mitt företag erbjuder 
tillräckliga resurser för att jag 
ska kunna hantera mina 
kundrelationer på bästa sätt. 
17. Mitt företag engagerar sig 
i att jag skapar goda 
kundrelationer. 

Wilson et al. 
(2002, s. 7), Rigby 
et al. (2002, s. 8), 
Mendoza et al. 
(2006, s. 2). 

Tekniska verktyg. Utveckling och användning 
av tekniska resurser och 
hjälpmedel. 

12. Jag tillämpar alla verktyg 
vårt säljstödssystem 
erbjuder. 
22. Mitt företag arbetar för 
att följa med i utvecklingen 
gällande tekniska verktyg för 
att jag ska kunna hantera 
mina kundrelationer på ett 
bra sätt. 

Foss et al. (2008, s. 
71), Winer (2001, 
s. 91). 

Kompetens. Tillräcklig kunskap om 
syftet med CRM och 
tillämpningen av det. 

23. Jag har god kunskap om 
företagets strategi för 
kundhantering. 
11. Jag har tillräcklig kunskap 
om vårt säljstödssystem för 

Ryals (2005, s. 
260), Parvatiyar 
och Sheth (2001, s. 
9), Coltman (2007, 
s. 5), Foss et al. 
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att hantera mina 
kundrelationer. 

(2008, s. 70). 

Kommunikation. Kommunikationens roll 
inom företaget och dess 
påverkan på 
kundrelationerna. 

15. Min chef är bra på att 
kommunicera direktiv om 
hantering av kundrelationer. 
16. Kommunikationen mellan 
oss anställda på mitt kontor 
påverkar spridningen av 
viktig kundinformation 
positivt. 

Wilson et al. 
(2002, s. 13), 
Mithas et al. 
(2005, s. 201), 
Mendoza et al. 
(2006, s. 3). 

Anställdas 
inställning till 
CRM. 

Anställdas inställning och 
engagemang i hantering av 
kundrelationer, samt 
arbetsmiljöns påverkan. 

19. Jag är motiverad till att 
förbättra mina 
kundrelationer. 
21. Vår arbetsmiljö påverkar 
mitt bemötande av kunder 
positivt. 

Mendoza et al. 
(2006, s. 5), Light 
(2001, s. 1237), 
Parvatiyar och 
Sheth (2001, s. 
15). 

 

3.5 Enkätutformning 

Vår enkät är skapad i Google Forms och består sammanlagt av 24 frågor, varav fem av dessa 

utgör kontrollvariabler (se enkäten i bilaga 3). Det är viktigt att enkäten är väl bearbetad och 

ger ett gott intryck för att inte riskera en oseriös uppfattning hos respondenterna som på grund 

av det väljer att avstå att besvara enkäten, vilket Bell (2006, s. 146) poängterar. 

Respondenterna erhöll den webbaserade enkäten i ett mail bestående av en introduktion om 

undersökningen och om oss, samt en länk till enkäten för att den skulle vara lättillgänglig. I 

introduktionen presenterade vi vilka vi är och vilken högskola vi studerar på, vad syftet med 

studien är och varför valet gjorts att tillfråga just dem. Vi var även tydliga med att svaren 

kommer behandlas konfidentiellt och att svaren inte kommer kunna identifieras till en specifik 

individ. På enkätens första sida informeras också respondenten om att kontakta vår handledare 

Jonas Kågström vid eventuella synpunkter på frågeformuläret. Dessa tips fann vi i Bryman 

och Bell (2013, s. 225) och valet gjordes att ta de i beaktande för att uppfattas så seriösa som 

möjligt och därmed öka intresset av att vilja hjälpa oss. För att öka intresset ytterligare 

meddelades att man har möjlighet att vinna två biobiljetter om man besvarar enkäten och 

anger sin mailadress som enligt Bryman och Bell (2013, s. 250) kan ha en positiv effekt. En 

sådan inledning bör uppmuntra respondenterna till att besvara enkäten som även Eliasson 

(2013, s. 43) beskriver. 

 

 

Tabell 4. Operationalisering av mätinstrument (egen). 
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3.5.1 Enkätens omfattning 

Enkäter som innehåller många frågor kan upplevas långa och därmed tidskrävande, vilket kan 

påverka intresset av att fylla i enkäten förklarar Bryman och Bell (2013, s. 251). Eftersom 

valet gjorts att skicka enkäten via e-mail gav det oss möjligheten att separera frågorna, genom 

att placera max fyra frågor per sida inklusive plats för svar. Detta i och med att man som 

respondent saknar möjlighet att kunna se hur omfattande enkäten är. Det medför att enkäten 

upplevs "luftig" och inte särskilt ansträngande att fylla i, Bryman och Bell (2013, s. 252) 

fortsätter förklara att det gör att man upplever enkäten mer arbetsam. Angående valet av 

layout på enkäten var ambitionen att ha en tydlig och stilren enkät utan störande objekt som 

kan tänkas påverka respondentens fokus, exempelvis färg och motiv på bakgrundsdesignen. 

 

3.5.2 Formulering av frågor 

När frågorna formulerades försökte vi vara kortfattade och tydliga för att förhindra risken att 

respondenterna inte skulle förstå vad som efterfrågas (se samtliga frågor i bilaga 4). Bryman 

och Bell (2013, s. 247) förklarar att det är av specifik vikt att frågorna är tydliga i enkäter, 

med tanke på att det inte finns någon närvarande som har möjlighet att hjälpa respondenterna 

att svara på deras funderingar. Vi hade även i åtanke att undvika delade frågor, då den första 

formuleringen av en fråga löd enligt följande: "Jag har god kunskap om företagets strategi 

och policy för kundhantering". Denna frågar egentligen efter både strategi och policy, därför 

formulerades den om till två separata frågor enligt följande: "Jag har god kunskap om 

företagets policy för kundhantering" och “Jag har god kunskap om företagets strategi för 

kundhantering”. 

 

Alla frågor förutom en består av slutna frågor i enkäten, slutna frågor innebär att man svarar 

genom att välja mellan redan bestämda svarsalternativ som Bryman och Bell (2013, s. 261) 

förklarar. Denna typ av frågor valdes för att underlätta bearbetningen av data samt att det ökar 

jämförbarheten i svaren fortsätter Bryman och Bell (2013, s. 263) beskriva. Trost (2012, s. 72) 

avråder från öppna frågor i enkätundersökningar då han beskriver att det är tidsödande att 

hantera de skriftliga svaren man erhåller, samt att vissa kan underlåta sig att skriva för att de 

är osäkra på vad de egentligen tycker. Ovan sagda motiverar valet av typ av frågor. Valet har 

gjorts att utforma frågorna med en vertikal utformning på fyra av de fem första frågorna, 

alltså kontrollvariablerna. Resterande frågor är horisontellt utformade, se exempel på båda 

nedan. En kombination av vertikal och horisontell utformning kan enligt Bryman och Bell 
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(2013, s. 253) medföra en risk att respondenterna blir förvirrade och kryssar i fel svar av 

misstag. Men vi ser inte detta som ett problem eftersom det endast är fyra av de fem första 

frågorna som är vertikala och dessa är även på separata sidor gentemot de horisontella 

frågorna. 

 

 

 

3.5.3 Skalutformning 

De fem första frågorna i enkäten består som nämnts ovan av kontrollvariabler och fyra av de 

första som även är vertikala är intervallfrågor, då man anger sitt svar genom att fylla i det 

intervall som passar bäst. Men en av dessa kontrollvariabler efterfrågar antal år i branschen 

och denna svarar man på genom att skriva sitt svar i siffror i ett kommentarsfält. I de övriga 

19 frågorna har likertskalor använts. Likertskalor är enligt Gliem och Gliem (2003, s. 82) 

vanligt att man använder sig av när man gör undersökningar inom bland annat 

marknadsföring och företag. De förklarar att denna teknik är uppfunnen av Rensis Likert som 

beskriver den som en teknik man använder sig av vid bedömning av attityder.  

 

Syftet med likertskalor är enligt Bell (2006, s. 144) att mäta styrkan i en åsikt eller bedömning 

utifrån ett påstående, vi har valt att kalla våra påståenden för frågor. Brooke (1996, s. 4) 

beskriver att likertskalor innebär att respondenterna svarar på ett uttalande genom att ange om 

man stödjer uttalandet eller inte då man svarar på en skala med olika steg, vanligtvis fem eller 

sju steg. Denna typ av svarsmetod innebär att respondenterna måste ta ställning till om de 

håller med eller inte fortsätter Brooke (1996, s. 4) förklara. Detta bör medföra att 

respondenterna är noggranna i sina svar, för att det kräver mer tankeverksamhet än vid öppna 

frågor i kommentarsfält, då det finns en risk för att respondenterna underlåter sig att skriva, 

som Trost (2012, s. 72) hävdar. Frågorna har en skalutformning med nio steg som beslutats i 

samråd med vår handledare Jonas Kågström. Det innebär att skalorna är rangordnade från ett 

till nio, där ett står för Stämmer inte alls och nio står för Stämmer mycket bra. Valet av nio 

punkter möjliggjorde även en neutral mittpunkt. 

Modell 9. Exempel på frågor (egen). 
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Vad som däremot inte har använts är "Vet ej" som svarsalternativ, “Vet ej” gör det möjligt för 

respondenterna att inte känna sig tvungna till att uttrycka en åsikt som de kanske inte har. 

Men valet gjordes att inte ha med det som svarsalternativ för att det kan innebära att vissa 

respondenter väljer att klicka i "Vet ej" istället för att tänka igenom frågan och ta ställning. 

Detta för att det blir ett bekvämt svar för respondenten för att besvara enkäten fortare. Med 

stöd av Bryman och Bell (2013, s. 273) till detta argument, valdes därför att inte ha med "Vet 

ej" som svarsalternativ. Gällande frågornas ordningsföljd valdes att ha en varierad 

rangordning på frågorna för att förhindra att ordningen skulle ha en påverkan på resultatet. 

Enkäten avslutas med en hälsning från oss då vi tackar för respondentens hjälp, som Eliasson 

(2013, s. 43) beskriver utgör en av punkterna i checklistan för ett bra frågeformulär. 

 

3.5.4 Pilotstudie 

Efter enkäten utformats och blivit godkänd av vår handledare Jonas Kågström utfördes en 

pilotstudie. En pilotstudie gör man för att testa om frågeformuläret är tillräckligt bra och 

fungerar i praktiken genom att låta andra fylla i enkäten beskriver Eliasson (2013, s. 42). Det 

gör det möjligt att identifiera eventuella problem och ändra dessa i enkäten som Bell (2006, s. 

214) förklarar. En pilotstudie utför man genom att låta en grupp individer som inte kommer 

ingå i urvalet men som på något sätt ändå är jämförbara med urvalet få svara på enkäten 

förklarar Bryman och Bell (2013, s. 277). Pallant (2010, s. 5) är också en forskare som 

förespråkar en pilotstudie i samband med surveyundersökningar.  

 

Valet gjordes att låta 20 av våra klasskamrater fylla i enkäten, dessa valdes eftersom samtliga 

ska bli fastighetsmäklare och har erfarenhet av fastighetsmäklaryrket för att de praktiserat på 

olika fastighetsmäklarföretag och därmed har kunskap om det som efterfrågas. De ombads att 

sätta sig in i rollen som verksamma fastighetsmäklare och granska formuläret kritiskt. De gav 

oss bra respons och tips. Det erhölls exempelvis ett tips om att markera frågorna till 

obligatoriska vilket samtliga ändrades till, förutom frågan om genomsnittlig omsättning 

eftersom den frågan kan vara känslig för vissa att svara på. De som ingick i pilotstudien 

ombads även att ta tid på hur lång tid enkäten tog för dem att fylla i. Detta för att ha möjlighet 

att informera respondenterna om önskad tid från dem i den verkliga undersökningen för att de 

skulle få en indikation om hur lång tid enkäten skulle ta att besvara, vilket de informerades 

om i introduktionen till enkäten. 
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3.5.5 Utskick av enkät 

När enkäten ändrats efter pilotstudien och vår handledare Jonas Kågström gett oss 

godkännande till att använda enkäten i fält, bestämde vi oss för vilken tidpunkt enkäten skulle 

sändas ut. Då vi av egen erfarenhet är medvetna om att många fastighetsmäklare kontrollerar 

sin mail på förmiddagen bestämdes utskicket att ske på morgonen. Detta för att öka chanserna 

att få snabbare svar från respondenterna och minimera risken för att enkäten skulle bli 

liggande även om avsikten från början var att besvara den. 

 

Vi hade tillgång till många mailadresser som tillhandahållits från två av de företag vi varit i 

kontakt med. Men möjligheten fanns inte att sända ut privata mail till samtliga i urvalet utan 

vi fick hjälp från två företags huvudkontor där de gjorde ett massutskick till sina 

fastighetsmäklare inom företaget. Även dessa skickade ut enkäterna under förmiddagen med 

önskemål från oss och resterande mailade vi personligen. Vår teori om att sända enkäten tidigt 

på dygnet stämde, då vi kunde se en god respons kort efter vårt utskick. Vi överraskades av 

den respons och vänlighet vi erhöll från många av de respondenter som gjorts personliga 

utskick till, då dessa svarade med ett mail och informerade om att de fyllt i enkäten och 

önskade oss lycka till med arbetet. Detta blev vi glada över och svarade samtliga för att tacka 

så mycket för deras insats. Mail erhölls även i form av autosvar där vi kunde utläsa att vissa 

exempelvis var på semester eller föräldralediga. Denna information antecknades dels som 

bortfall och om de som var på semester antecknades det datum de skulle vara tillbaka för att 

skicka en påminnelse till dessa en dag efter att de kommit tillbaka. Annars skickades även 

påminnelser ut till samtliga ungefär en vecka efter det första utskick, vilket resulterade i fler 

svar. 

 

3.5.6 Omkodning 

Efter att enkäten varit ute hos respondenterna i cirka två veckor togs beslutet att börja 

analysera de svar som erhållits i statistiskprogrammet SPSS. Majoriteten av våra frågorna var 

som tidigare nämnt utformade på en niogradig likertskala i form av olika påståenden vilket 

gjorde dessa enkla att analysera utan att behöva göra några ändringar. Några grundläggande 

frågor som däremot valts att ha med var formulerade i intervaller samt i form av ett 

kommentarsfält där respondenten själv ombads att fylla i önskade uppgifter, vilket gjorde att 

vi var tvungna att koda om svaren för att ha möjlighet att analysera dessa i SPSS. Bell (2006, 

s. 215) tar upp åldersfrågan som ett exempel på kodning och beskriver då att man kodar varje 

svar genom att tilldela en siffra. Valet gjordes att använda siffran 0 för man och siffran 1 för 
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kvinna för att på så sätt göra denna fråga analyserbar. Nedan visas tabell 5 som återger 

frågorna samt kodningen av dessa. 

 

Fråga: Kön  

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 

Kvinna 1 

Man 0 

Vill ej uppge -0,99 

Fråga: Ålder  

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 

18-25 1 

26-35 2 

36-45 3 

46-55 4 

56-65 5 

66+ 6 

Fråga: Min genomsnittliga omsättning till kontoret per år i kr  

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 

0 – 1 000 000 1 

1 000 001 – 1 500 000 2 

1 500 001 – 2 000 000 3 

2 000 001 – 2 500 000 4 

2 500 001 – 3 000 000 5 

3 000 001 – 3 500 000 6 

3 500 001 – 4 500 000 7 

4 500 001 – 5 500 000 8 

5 500 001 – 6 500 000 9 
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6 500 001 – 7 500 000 10 

8 000 000+ 11 

 

 

3.6 Analysmetod 

Efter att all data erhållits från enkätundersökningen sammanställdes samtliga svar i ett 

dokument i Microsoft Excel. Denna fil fördes sedan över i statistikprogrammet SPSS för att 

analysera all data i olika typer av analyser. De analyser som utförts är deskriptiv analys, 

korrelationsanalys, faktoranalys och klusteranalys som beskrivs nedan. 

 

3.6.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik, eller beskrivande statistik som det enligt Ruane (2006, s. 209) också 

kallas, innehåller flera olika tekniker som hjälper till att organisera, sammanfatta samt ge en 

övergripande illustration av den insamlade informationen. Detta var den första analysen som 

utfördes i SPSS efter att en granskning av materialet gjorts och ett konstaterande om att det 

inte innehöll några fel förutom att det beslutades om att ta bort en av kontrollvariablerna. Vid 

utskick av enkäten inkluderades fem olika kontrollvariabler som respondenterna fick besvara i 

början av enkäten. När samtliga svar sedan sammanställdes i SPSS togs beslutet att utesluta 

frågan om vilket typ av område respondenterna är verksamma inom. Detta med anledning av 

att det upptäcktes att många hade fyllt i fler än ett av de tre alternativ som var möjliga: tätort, 

småort och glesbygd. Det tror vi beror på att det är vanligt att många av respondenterna som 

besvarat enkäten är verksamma inom samtliga områden och då valt att kryssa i alla tre 

alternativen. Eftersom dessa svar då skulle ställa till det i SPSS ansågs frågan inte längre 

relevant i studien. 

 

Pallant (2010, s. 53) hävdar att den beskrivande statistiken kan erhållas genom olika sätt och 

att den därför tillhandahåller varierande information. Statistiken innehåller medelvärde, 

standardavvikelser, skevheter och ett spann av respondenternas svar. I den deskriptiva tabell 

som erhölls från SPSS kan man utläsa minimun- och maximum värden (se bilaga 5 ) som 

hjälper oss att kontrollera om det finns några avvikande siffror jämfört med de möjliga 

poängintervall i den specifika variabeln i enkäten beskriver Pallant (2010, s. 46). 

 

Tabell 5. Omkodning (egen). 
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3.6.2 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalys kan ses som Bivariat analys som enligt Bryman och Bell (2013, s. 353) 

handlar om hur två variabler är relaterade till varandra. Då de menar att man söker efter 

relationer mellan variablerna och kan se hur en variabel påverkar en annan, och därmed finner 

ett samband mellan dessa. Stukát (1993, s. 43) stödjer detta då han förklarar att vid beräkning 

av samband försöker man utreda om en företeelse har påverkan på en annan, och om så är 

fallet, hur starkt dessa hänger ihop med varandra. När korrelationen mäts mellan två variabler 

är det vanligaste måttet korrelationskoefficienten beskriver Lantz (2009, s. 385). Detta styrker 

även Stukát (1993, s. 47) som beskriver att korrelationskoefficienten uttrycker graden av det 

samband som förekommer mellan variablerna. 

 

Bryman och Bell (2013, s. 353) beskriver att det finns ett flertal olika tekniker för att studera 

relationer, men beroende på vilken art man har på variablerna påverkar det vilken teknik man 

ska använda sig av i analysen. Pearsons r är en teknik man använder för att studera relationen 

mellan intervall- och kvotvariabler. Denna metod används i vår studie eftersom den har 

intervallvariabler som innehåller lika stora avstånd mellan värdena utan en given nollpunkt 

som Bryman och Bell (2013, s. 344) förklarar. Våra variabler utgör även kvotvariabler med 

lika stora avstånd mellan värdena men som däremot har en absolut nollpunkt, dessa 

kvotvariabler kan utgöra variabler i form av ålder. Med denna motivering används därför 

Pearsons r som teknik i korrelationsanalys. 

 

Pearsons r kännetecknas av att sambandets styrka mellan variablerna beror på om 

koefficienten kommer att ligga mellan 1 eller 0 förklarar Bryman och Bell (2013, s. 355). Om 

koefficienten ligger nära 1, är sambandet desto starkare och ju närmare koefficienten ligger 0 

desto svagare är sambandet mellan variablerna. Alltså innebär 1 att det föreligger ett perfekt 

samband och vid 0 förekommer det inget samband alls. Koefficienten kan antingen vara 

positiv eller negativ och beroende på vad den är så visar det sambandets riktning mellan 

variablerna. Stukát (1993, s. 44) förklarar att en positiv korrelation (samband) innebär att den 

ena variabeln har ett högt värde och den andra också har ett högt värde, men även när den ena 

har ett lågt värde och motsvarande variabel innehar ett lågt värde. Förekommer det ett perfekt 

positivt samband innebär det att om den ena variabeln ökar så ökar även den andra variabeln, 

så länge man endast analyserar dessa två variabler i relation till varandra. Körner och 

Wahlgren (2002, s. 148) poängterar att vid ett positivt samband mellan två variabler är det en 

genomsnittsbedömning, alltså en bedömning av materialet i sin helhet. Ur ett omvänt 
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perspektiv, om den ena variabeln istället minskar när den andra ökar, så innebär det ett perfekt 

negativt samband beskriver Bryman och Bell (2013, s. 355). Denna information om Pearsons 

r genereras ur statistikprogrammet SPSS som därmed gör det möjligt att analysera 

relationerna mellan variablerna. 

 

Efter att man genererat dessa värden måste man kunna säga att de förhåller sig till varandra på 

ett trovärdigt sätt genom att visa att det finns ett statistiskt signifikant samband beskriver 

Eliasson (2013, s. 90). Bryman och Bell (2013, s. 360) poängterar att man ska göra en 

prövning av den statistiska signifikansnivån för att veta hur pass säker man kan vara på att det 

förekommer ett samband. Då man behöver veta hur pass tillförlitliga resultaten är för att man 

ska kunna generalisera resultatet till populationen. Med statistisk signifikansnivå menar 

forskarna (2013, s. 361) att det innebär vilken risknivå man är villig att acceptera gällande 

samband mellan två variabler i den population man har då det finns en risk att det inte 

förekommer något samband. De fortsätter förklara att man i fem fall av hundra gör en felaktig 

bedömning om att det existerar ett samband i populationen, vilket är den högsta risknivån man 

brukar acceptera inom samhällsvetenskap. Detta innebär att om man gör ett stickprov på 

hundra människor i populationen ska max fem av dessa visa ett felaktigt samband. Denna 

signifikansnivå betecknas enligt följande: p < 0,05 där p står för sannolikheten. Om man 

väljer en signifikansnivå betecknat med p < 0,01 anses det mer strikt eftersom man då 

accepterar att risken endast är en på hundra för felaktig slutsats. 

 

3.6.3 Faktoranalys 

Denna typ av analys skiljer sig en del från andra analystekniker och den är nästan omöjlig att 

utföra med endast ögat som hjälpmedel, poängterar Pallant (2010, s. 181). Faktoranalysen 

ingår i SPSS där den söker efter ett sätt att minska eller sammanfatta data ur ett större antal 

variabler med hjälp av en mindre uppsättning faktorer. För att lyckas med detta söker den 

efter underliggande mönster ur en uppsättning av variabler beskriver Djurfeldt och Barmark 

(2009, s. 72). Genom att göra det går det att utläsa vilka variabler som mäter liknande 

respektive olika fenomen och på så vis förstå vad variablerna faktiskt mäter, poängterar 

Djurfeldt och Barmark (2009, s. 70). Denna analys passar enligt Pallant (2010, s. 104) särskilt 

bra att använda sig av om materialet man tagit fram genererats från mått och skalor.  

 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) är ett mått som enligt Pallant (2010, s. 183) hjälper till att 

bedöma om den data man framställt uppnår den kvalitet som krävs för att kunna utföra en 
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faktoranalys. För att kunna genomföra en bra faktoranalys krävs det att datan har ett värde på 

minst 0,6. Ännu ett mått som bör kontrolleras går under benämningen Bartlett’s test som 

redovisar signifikansvärdet och som enligt Pallant (2010, s. 183) ska vara 0,05 eller mindre 

för att faktoranalysen ska anses som användbar. Dessutom ska korrelationskoefficienterna 

uppgå till ett minsta värde av 0,3 för att faktoranalysen ska generera det bästa utfallet, 

beskriver Pallant (2010, s. 192). Detta krav uppfyller vi, (se bilaga 7). Nedan i tabell 6 visas 

vårt KMO-värde och signifikansnivån som båda stämmer överens med de uppsatta 

riktlinjerna, då vårt KMO-värde uppgår till 0,953 (minsta värde = 0,6) och vårt 

signifikansvärde uppgår till 0,000 (högsta värde = 0,05). 

 

KMO and Bartlett's Test 

  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  0,953 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5680,2 

 

df 171 

 

Sig. 0,000 

                                                                                  Tabell 6. KMO och Bartletts Test (egen). 

Urvalets storlek och styrkan mellan variablerna i materialet poängterar Djurfeldt och Barmark 

(2009, s. 79) som viktiga förutsättningar för att kunna genomföra en faktoranalys. Urvalet bör 

enligt forskarna uppgå till minst 100 respondenter men får absolut inte uppgå till mindre än 50 

i antalet. Pallant (2010, s. 182) däremot hävdar att forskare inte är överens om urvalets storlek 

och att rekommendationen därför är: ju större urval, desto bättre. Vidare understryker hon att 

man ändå försökt komma fram till en riktlinje som innebär en urvalsstorlek på minst 300 

respondenter, men också att 150 stycken kan godkännas om styrkan mellan variablerna är 

stor. I och med att vårt urval uppgår till 1 153 respondenter är studien kvalificerad för att 

genomgå en faktoranalys. 

 

Ett primärt syfte i en faktoranalys är att få ett så litet antal faktorer som möjligt att 

sammanfatta en så stor andel av variansen som möjligt hävdar Djurfeldt och Barmark (2009, 

s. 84). Egenvärden (eigen values) är benämningen på andelen varians som faktorerna förklarar 

och storleken på detta värde utvisar sedan den relativa förklaringsgraden hos varje faktor. 

Detta värde måste vara större än 1 för att sammanfatta materialet. Vi är medvetna om att tre 
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av våra fem faktorer inte uppfyller detta krav och att vi istället kanske borde ha valt 2-3 

faktorer för att tillgodose ett bättre egenvärde (se tabell 7) . Beslutet av fem faktorer togs med 

anledning av att det som framförs i den aktuella teorin kan grupperas i fem kategorier som vår 

utvecklade modell består av. Förhoppningen var att kunna jämföra de fem faktorerna med de 

fem olika kategorierna som funnits i teorin, därför utgörs faktoranalysen av fem faktorer. 

Dessa faktorer ska sedan analyseras och tolkas i Rotated Factor Matrix (se bilaga 7). 

 

 

Total Variance 
Explained 

      

Factor 
Initial 
Eigenvalues 

  Extraction Sums of 
Squared Loadings 

  

 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 12,389 65,205 65,205 8,432 44,379 44,379 

2 1,127 5,934 71,139 4,442 23,376 67,755 

3 0,862 4,535 75,674 0,755 3,972 71,728 

4 0,736 3,871 79,545 0,614 3,231 74,959 

5 0,592 3,117 82,662 0,405 2,132 77,091 

                                                                                Tabell 7. Total variance explained (egen). 

3.6.4 Klusteranalys 

SPSS kan även ta fram en så kallad klusteranalys som ger möjligheten att studera om det finns 

några grupperingar i den data som samlats in. Djurfeldt och Barmark (2009, s. 77) diskuterar 

skillnaden mellan faktor- och klusteranalys då man i en klusteranalys grupperar 

respondenterna, och inte variablerna som i en faktoranalys. Det handlar om att identifiera 

latenta individgrupper utefter respondenternas värden i svaren. Olsson och Sörensen (2011, s. 

197) beskriver att en klusteranalys är en typ av metod man använder för att förenkla 

informationen man erhåller från variablerna till färre grupper. En klusteranalys hjälper alltså 

oss att finna olika mönster i de svar som erhållits och som resulterar i grupperingar av 

respondenterna. Detta för att lättare kunna analysera vad det finns för olikheter mellan dem. 

 

Ketchen och Shook (1996, s. 444) förklarar att det finns två olika metoder för att utföra en 

klusteranalys och dessa är en hierarkisk och icke-hierarkisk. Den icke-hierarkiska metoden 

valdes eftersom forskarna (1996, s. 445) diskuterar att den hierarkiska kan vara problematisk 

samt att den icke-hierarkiska har vissa fördelar gentemot den andra. Fraley och Raftery (2002, 
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s. 611) beskriver den icke-hierarkiska som en vanligt förekommande metod. Den valda 

metoden kallas även för K-mean och den innebär att datan fördelas i förvalda antal kluster 

beskriver Ketchen och Shook (1996, s. 445). Antalet kluster, grupperingar, som 

respondenterna ska delas in i väljer vi på egen hand, men för att resultatet ska bli så bra som 

möjligt bör fördelningen mellan klustren vara så jämn som möjligt. Därför testades det först 

att dela dem i sex olika kluster för att sedan jämföra hur fördelningen av respondenter 

varierade ner till tre kluster. Den bästa fördelningen på våra respondenter visade sig vara fyra 

kluster, då detta resulterade i en tillräckligt jämn fördelning mellan dessa (se tabell 8 och 

bilaga 8). 

 

I tabellen nedan (tabell 8) går det att utläsa fördelningen av antal respondenter i varje kluster 

och hur dessa skiljer sig åt. Man kan även se vilka respondenter som SPSS bedömer som 

tillräckligt bra vilket är 284 stycken, medan missing står för de respondenter programmet 

anser att vi inte kan använda oss av på grund av att de inte besvarat alla frågor i enkäten, vilka 

är åtta av respondenterna. 

 

 

Cluster 1 79,000 

 2 50,000 

 3 38,000 

 4 117,000 

Valid  284,000 

Missing  8,000 

                                                                      Tabell 8. Number of cases in each cluster (egen). 
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3.7 Kvalitetsutvärdering 

3.7.1 Reliabilitet 

En viktig faktor att ta hänsyn till inom kvantitativ forskning är om måtten i en undersökning 

är reliabla respektive valida, poängterar Bryman och Bell (2013, s. 170). Reliabiliteten 

representerar enligt Eliasson (2013, s. 14) om studien är tillförlitlig eller inte, alltså om man 

skulle erhålla samma resultat om studien gjordes om på nytt. Datan i undersökningen måste 

på så vis kunna kontrolleras, om så inte är fallet kan reliabiliteten och det man kommit fram 

till ifrågasättas. På vilket sätt mätningarna genomförs och hur pass grundligt dessa bearbetas 

är vad som bestämmer trovärdigheten i ett arbete fortsätter Eliasson. 

 

Eliasson (2013, s. 15) nämner att en väl bearbetning av variablerna i en kvantitativ 

undersökning är av betydelse och detta har gjorts i arbetet genom att ställa flera olika frågor 

som handlar om en och samma variabel, så kallad kongruens som Trost (2012, s. 62) 

beskriver. Detta berörs även under rubriken Operationalisering av mätinstrument. 

Exempelvis: Fråga 11 “Jag har tillräcklig kunskap om vårt säljstödssystem för att hantera 

mina kundrelationer”, fråga 12 “Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder” 

och fråga 13 “Vårt säljstödssystem har alla funktioner jag behöver för att kunna upprätthålla 

bra kundrelationer”. Dessa olika frågor mäter en och samma variabel, teknik, som utgör en av 

de fem variabler som är framtagna ur tidigare forskning. 

 

En annan riktlinje som Eliasson (2013, s. 15) poängterar är fördelen med att utforma 

anvisningar om genomförandet av studien som är enkla för respondenterna och andra 

inblandade parter att förstå, för att på så vis undvika missförstånd. Detta styrker även Patel 

och Davidson (1991, s. 88) och tillägger att enkäten i studien ska vara utformad på ett sätt 

som gör den enkel att besvara och frågorna ska inte kunna missuppfattas. För att säkerställa 

detta kan en testgrupp användas innan enkäten går ut i skarpt läge. Detta uppfyller vi genom 

att ha formulerat ett kortfattat men informativt introduktionsbrev i samband med utskicket av 

enkäten. Ingen har kontaktat oss gällande tveksamheter angående enkäten vilket stärker 

uppfattningen om detta. Vi var noga med en blandad frågeordning i enkäten så att inte 

respondenten skulle kunna påverkas på något sätt och vi var angelägna om att inte använda så 

kallade styrkeord av samma anledning. Frågorna formulerades även på ett lättbegripligt sätt. 

Patel och Davidson (1991, s. 88) vägleder också att utföra en pilotstudie vilket också gjordes 

innan utskicket av enkäten och hänsyn togs till att inte ha för många frågor per sida för att den 

skulle uppfattas så luftig och lätthanterlig som möjligt, som tidigare nämnts. Utifrån detta 
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beaktande utgör denna undersökning en hög reliabilitet vilket enligt Eliasson (2013, s. 16) i 

sin tur bidrar till en hög validitet. 

 

Cronbachs alpha utgör ett mått som mäter den interna reliabiliteten i materialet som ska 

analyseras beskriver Bryman och Bell (2013, s. 172). Ett medelvärde beräknas med stöd av 

Cronbach (1951, s. 297) av alla reliabilitetskoefficienter i samband med en så kallad ”split-

half”, som enligt Bryman och Bell (2013, s. 172) innebär två slumpmässiga grupperingar av 

frågorna som sedan jämförs. En alphakoefficient utgör enligt Pallant (2010, s. 6) ett värde 

mellan 0 som innebär ingen reliabilitet och 1 som innebär en perfekt inre reliabilitet och därav 

en intern överensstämmelse. Ju högre värdet är desto större är den interna reliabiliteten, det 

vill säga tolkningsbarheten av resultaten poängterar Cronbach (1951, s. 332). För att uppnå en 

godtagbar nivå talar Bryman och Bell (2013, s. 172) för ett värde på 0,8 och uppåt. Pallant 

(2010, s. 100) belyser ett exempel med ett alphavärde på 0,89 och beskriver också detta som 

ett bevis på en mycket god intern reliabilitet. Vårt cronbachs alpha uppgår till 0,877 varav 

slutsatsen dras om att detta värde står för en god intern tillförlitlighet gällande våra variabler 

med stöd av ovan angivna riktlinjer. 

  

 

 

3.7.2 Validitet 

Validitet beskriver Bryman och Bell (2013, s. 173) avser om ett mått för ett specifikt begrepp 

i själva verket mäter begreppet i fråga. Enligt Eliasson (2013, s. 16) är det av betydelse att 

komma tillrätta med sina frågeställningar i de tidigare stegen för att faktiskt veta vad som är 

tänkt att mätas. Detta är en bidragande faktor till att få så hög validitet i studien som möjligt. 

Granskning av datan som samlas in menar Eliasson (2013, s. 16) också är av stor vikt för att 

på så vis säkerställa att den är giltig, det vill säga valid. Den vetenskapliga pålitligheten i 

undersökningen beror med största sannolikhet på graden utav giltigheten. Tyvärr finns det 

enligt Pallant (2010, s. 7) inget klart och tydligt tecken på giltigheten av en skala. Precis som 

nämnt ovan poängterar också Pallant insamlingen av empiriskt material för giltigheten av en 

Tabell 9. Cronbachs Alpha (egen). 
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skala. För att höja studiens validitet är det enligt Eliasson (2013, s. 16) viktigt att de 

operationella definitionerna av begreppen hör ihop med den teoretiska grunden i så stor 

omfattning som möjligt. I detta arbete är de mätbara begreppen (se tabell 4) baserade och 

bearbetade ur tidigare forskning för att uppfylla kravet för vetenskaplig grund. 

 

3.7.3 Generalisering 

Generaliserbarhet förekommer ofta enligt Patel och Davidson (1991, s. 43) i samband med 

surveyundersökningar och innebär att utfallet av undersökningen även avser den delen av 

populationen som inte ingick i urvalet. Bryman och Bell (2013, s. 177) hävdar att det är av 

betydelse att urvalet man gjort utifrån resterande population är så representativt som möjligt 

på grund av att det ska vara möjligt att resultaten från studien inte är unika för den specifika 

gruppen. 

 

Enligt Krejcie och Morgan (1970, s. 608) ska forskaren vid en population bestående av 6 000 

personer erhålla 361 svar för att kunna generalisera utfallet till hela gruppen. Populationen, 

det vill säga antalet registrerade fastighetsmäklare uppgick per den 31 mars år 2015 till 6 633 

stycken. Totalt förvärvade vi 293 svar varav 284 av dem var användbara vid analyseringen 

vilket innebär att vi enligt dessa riktlinjer inte har möjlighet att generalisera resultatet till hela 

populationen. Med anledning av detta har ett försök att avgränsa populationen gjorts med 

förhoppning om att uppnå så bra generaliserbarhet som möjligt. Detta då vi avgränsade oss till 

de fastighetsmäklare vi haft möjlighet att nå inom de företag som undersökts, vilket 

resulterade i att populationen bestod av dessa. Detta försök gav inte heller det utfall vi hade 

hoppats på, vilket gör att vi nedan argumenterar för att studien uppvisar bra värden som är av 

betydelse och därför får läsaren själv avgöra om studien är generaliserbar eller inte. 

 

De starka korrelationsvärden som återfinns i korrelationsanalysen (se bilaga 6) bör 

uppmärksammas. Där finns många statistiskt signifikanta samband mellan variabler som 

redovisar höga värden, eftersom dessa värden ligger nära siffran 1. Ju närmare värdet är 1 

desto starkare är sambandet mellan variablerna som Bryman och Bell (2013, s. 355) förklarar. 

Förutom det bör även vårt höga KMO-värde understrykas som i studiens fall utgör ett värde 

på 0,953 gällande materialet (se tabell 6) vilket kan ses som ett bra värde, eftersom Pallant 

(2010, s. 183) belyser att det krävs ett värde på minst 0,6 för att kunna genomföra en bra 

faktoranalys. Det höga KMO-värdet är alltså även det ett mått på att vår data håller tillräcklig 

standard gällande urvalets kvalitet. Vårt Cronbachs alpha uppnår ett värde på 0,877 som 
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innebär att den interna reliabiliteten och därmed kvaliteten på frågorna är bra som Bryman 

och Bell (2013, s. 172) och Pallant (2010, s. 100) beskriver. Det finns därmed motiv som talar 

för att studien är generealiserbar. För att stärka argumentationen ytterligare finns det ingen 

studie gjord i Sverige som är lika omfattande som denna och som heller inte har bättre data än 

vår. Den enda forskning vi tagit del av vad gäller hämmande faktorer inom CRM i 

fastgihetsmäklarbranschen är Korsakienes (2009, s. 57) studie som är utförd i Litauen och 

som endast erhöll svar från 90 respondenter. 
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4. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet i form av en korrelations-, faktor- och 

klusteranalys som utfördes i statistikprogrammet SPSS. Avslutningsvis framställs en ny 

utvecklad modell som formaterats om med hänsyn till resultatet. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Undersökningen gav oss 284 kompletta svar då åtta svar från fastighetsmäklarna inte gick att 

analysera i SPSS på grund av att dessa valt att inte besvara alla frågor i enkäten. Fördelningen 

mellan män och kvinnor visade sig vara jämn med en liten dominans bland männen. Åldern 

bland fastighetsmäklarna fördelades genom ett spann mellan 18 år och 66+, där 

genomsnittsåldern var 38,4 år. Antal år i branschen uppgav ett minsta värde på 0 år vilket vi 

tror beror på att några av fastighetsmäklarna ännu inte hunnit vara verksamma under ett helt 

år, och då skrivit i 0 år eftersom vi bad fastighetsmäklarna fylla i ett kommentarsfält i antal år. 

Det högsta värdet inom samma kategori var 44 år och genomsnittet visade på 8,7 år bland 

fastighetsmäklarna. 

 

Svaren om fastighetsmäklarnas genomsnittliga omsättning till företaget bestod av alla 

intervall som fanns att tillgå i enkäten (0 kr – 8 000 000 kr) där medelvärdet på omsättningen 

bland fastighetsmäklarna uppgick till 2 130 001 kr. Detta styrker vår personliga uppfattning 

om att den vanligt förekommande summan uppgår till ett spann mellan 2 000 001 – 2 500 000 

kr vad gäller den genomsnittliga omsättningen till företaget. Den deskriptiva statistiken 

återfinns i bilaga 5. 

 

4.2 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen som tillhandahölls från SPSS visade att många av frågorna har positivt 

statistiskt signifikanta samband med varandra. Detta visas genom en eller två stjärnor bredvid 

värdet på korrelationen (se länk bilaga 6). Valet har gjorts att presentera sju av dessa pearsons 

r värden som majoriteten innehar två stjärnor vilket tyder på ett starkt samband frågorna 

emellan. Valet grundar sig på de samband som ansågs mest intressanta, styrkan på 

korrelationen samt kopplingen till den teoretiska grunden. Analysresultaten beträffande 

kontrollfrågorna har uteslutits på grund av att dess statistiska signifikanta samband inte utgör 

någon relevans för undersökningen. Hela korrelationsanalysen återfinns via en länk i bilaga 6 

och frågorna i bilaga 4. 
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Korrelation 1 

 Fråga 20: “Vår arbetsmiljö påverkar mitt humör positivt”. 

 Fråga 21: “Vår arbetsmiljö påverkar mitt bemötande av kunder positivt”. 

 

Detta variabelpar har en korrelation på 0,869** som visar att det finns ett positivt samband 

mellan fråga 20 och 21. Då fastighetsmäklarna angett ett högt värde på att arbetsmiljön på 

kontoret har en positiv påverkan på fastighetsmäklarnas humör och ett högt värde på att 

arbetsmiljön påverkar bemötandet av kunden positivt. Man kan även se det ur ett omvänt 

synsätt, att arbetsmiljön påverkar bemötandet av kunder och att det i sin tur påverkar humöret. 

Om det istället skulle ses ur ett negativt perspektiv, betyder det att arbetsmiljön påverkar 

fastighetsmäklarens humör och bemötande till kunden på ett negativt sätt som då begränsar 

framgången med CRM. Stämningen och arbetsmiljön på kontoret är alltså avgörande för hur 

fastighetsmäklarna bemöter kunderna. 

 

Korrelationen utgör en logisk förklaring då vi av egen erfarenhet kan hävda att arbetsmiljön 

på arbetet påverkar trivsel och förmågan att utföra sitt arbete på bästa sätt. Vi har 

uppmärksammat en brist i tidigare forskning rörande begreppet arbetsmiljö i samband med 

CRM. Detta återger Mendoza et al. (2006, s. 5) som förklarar att personalens attityd påverkar 

kundens lojalitet gentemot företaget. Beroende på vilken arbetsmiljö man befinner sig i kan 

det påverka humöret och därmed hur kunden uppfattar fastighetsmäklaren för att dennes 

humör tenderar att avspegla sig i attityden mot kunden. 

 

Korrelation 2 

 Fråga 18: “ Jag har en positiv inställning till att skapa goda kundrelationer”. 

 Fråga 19: “Jag är motiverad till att förbättra mina kundrelationer”. 

 

Korrelationen mellan fråga 18 och 19 påvisar att det finns ett statistiskt samband mellan dessa 

då det redovisas en korrelation på 0,861**. Analysen av detta är att om man som 

fastighetsmäklare har en positiv inställning till att skapa goda kundrelationer, är man också 

motiverad till att förbättra sina kundrelationer. Är fastighetsmäklare motiverade till att 

förbättra sina kundrelationer har de även en positiv inställning till att skapa goda 

kundrelationer. Detta berör teorin då Bliujūtė och Korsakiene (2014, s. 11) belyser vikten av 

att ha medarbetare som har en positiv inställning. Men det är också av vikt att de anställda är 

motiverade poängterar Foss et al. (2008, s. 70), för att de ska hantera sina relationer på ett 
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professionellt sätt som Parvatiyar och Sheth (2001, s. 15) beskriver. Det betyder att det finns 

en genuin vilja till att faktiskt anstränga sig för att uppfylla detta. Om man däremot saknar en 

positiv inställning till att skapa goda kundrelationer saknar man även motivation till att 

förbättra sina kundrelationer. Det senare fallet, som kan ses som ett hämmande beteende hos 

en fastighetsmäklare gällande CRM, anser vi vara mindre sannolikt än att de innehar en 

positiv inställning som därmed påverkar deras motivation till att förbättra sina kundrelationer. 

Eftersom vi av egen erfarenhet och med stöd av den statistik vi erhållit i vår undersökningen i 

samtliga analyser kan konstatera att fastighetsmäklare är medvetna om vikten av goda 

kundrelationer inom denna bransch. 

 

Korrelation 3 

 Fråga 21: “Vår arbetsmiljö påverkar mitt bemötande av kunder positivt”. 

 Fråga 16: “Kommunikationen mellan oss anställda på mitt kontor påverkar 

spridningen av viktig kundinformation positivt”. 

 

Den tredje korrelationen som analyserats är den mellan fråga 21 och 16 som har en 

korrelation på 0,794**. Sambandet säger att det föreligger ett högt värde på att arbetsmiljön 

påverkar bemötandet av kunder positivt och att kommunikationen mellan de anställda 

påverkar spridningen av viktig kundinformation positivt. Den kommunikation som 

förekommer mellan de anställda på kontoret påverkar spridningen av viktig kundinformation 

som i sin tur har ett samband med arbetsmiljön och dess påverkan på fastighetsmäklarens 

bemötande av kunder positivt.  

 

Ur ett negativt perspektiv innebär det att om det förekommer en försämrad kommunikation 

mellan de anställda gällande spridning av viktig kundinformation, påverkar det arbetsmiljön 

som i sin tur har en negativ effekt på bemötandet gentemot kunden. Detta på grund av att man 

kanske går miste om sådan information som man bör känna till, då kunden varit i kontakt med 

en kollega tidigare vilket man som fastighetsmäklare borde ha kunskap om. Mendoza et al. 

(2006, s. 3) framhäver vikten av att de anställda delar med sig av betydelsefull 

kundinformation till företaget. För som Ryals et al. (2001, s. 8) beskriver så kan man gå miste 

om budskapet om det inte förekommer en tillräckligt bra kommunikation i företaget. Inom 

fastighetsmäklarbranschen kan detta vara till nackdel om man går miste om kundinformation 

en kollega besitter, då det exempelvis kan ge fel intryck hos kunden för att fastighetsmäklaren 

inte är påläst om kundens tidigare kontakt med företaget. 
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Korrelation 4 

 Fråga 5: “Jag har god kunskap om företagets policy för kundhantering”. 

 Fråga 23: “Jag har god kunskap om företagets strategi för kundhantering”. 

 

Korrelationen mellan fråga 5 och 23 visar ett statistiskt signifikant samband på 0,779** vilket 

innebär ett starkt värde. Har man som fastighetsmäklare svarat ett högt värde på att man har 

god kunskap om företagets policy för kundhantering betyder det att man även har svarat högt 

på att man har god kunskap om företagets strategi för kundhantering. Det innebär alltså att 

fastighetsmäklaren har god kunskap om hur företaget vill hantera sina kunder samt hur man 

går tillväga för att göra detta. Detta gäller även för frågorna i ett omvänt förhållande, det vill 

säga att om man har god kunskap om företagets strategi så har man även god kunskap om 

företagets policy för kundhantering. Har man däremot svarat ett lågt värde på den ena frågan 

så har man även svarat lågt på den andra, vilket betyder att om man har låg kunskap om 

företagets policy har man det också om dess strategi gällande kundhanteringen och tvärtom. 

 

Slutsatsen av detta samband är att företagets policy för kundhantering, det vill säga 

grundprinciper, och företagets strategi, alltså tillvägagångssätt för kundhantering påverkar 

varandra och att dessa innebär en begränsning för hanteringen av kundrelationer när 

fastighetsmäklarna anser att de inte har god kunskap om dessa element. Engagemanget hos de 

anställda gällande CRM-strategin inom företaget är enligt Mendoza et al. (2006, s. 5) av 

betydelse, vilket stärker våra resultat kring detta. 

 

Korrelation 5 

 Fråga 15: “Min chef är bra på att kommunicera direktiv om hantering av 

kundrelationer”. 

 Fråga 17: “Mitt företag engagerar sig i att jag skapar goda kundrelationer”. 

 

Denna korrelation redogör för ett samband mellan fråga 15 och 17 med värdet 0,744*. Har 

fastighetsmäklaren svarat med en hög siffra på att dennes chef är bra på att kommunicera 

direktiv om kundrelationshantering så har det också angetts ett högt svar på att företaget 

engagerar sig i fastighetsmäklarens skapande av goda kundrelationer. Detta är också aktuellt i 

ett omvänt förhållande av frågorna, det vill säga om företaget engagerar sig i att 

fastighetsmäklaren skapar goda kundrelationer så innebär det också att chefen är bra på att 

kommunicera direktiv. Om fastighetsmäklaren alltså inte får anvisningar från sin chef eller 
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ledningen angående hanteringen av kundrelationer engagerar sig heller inte företaget i att 

fastighetsmäklaren skapar goda sådana. Detta utgör då ett hämmande förhållande i CRM-

processen och som tidigare nämnt anser Wilson et al. (2002, s. 7) att tydliga krav från 

ledningen i tillämpningen av CRM medför framgång för företaget. Mendoza et al. (2006, s. 2) 

förespråkar företagets ansvar gentemot de anställda gällande motivation och engagemang om 

värdet av CRM, det vill säga hantering av kundrelationer. Fastighetsmäklaren vill och 

behöver alltså att företaget engagerar sig i sina anställda och dess skapande av goda 

kundrelationer för att på så vis också få tydliga riktlinjer kring hur detta ska uppnås. 

 

Korrelation 6 

 Fråga 12: “Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder”. 

 Fråga 11: “Jag har tillräcklig kunskap om vårt säljstödssystem för att hantera mina 

kundrelationer”. 

 

Värdet 0,769** representerar korrelationen mellan fråga 12 och 11. Har fastighetsmäklaren 

tillräcklig kunskap om säljstödssystemet så använder den sig även av alla dess verktyg. På 

motsatt sätt betyder det att om fastighetsmäklaren har tillräcklig kunskap för att hantera sina 

kundrelationer tillämpar denne också samtliga verktyg säljstödssystemet erbjuder. Anser 

fastighetsmäklaren att den inte har tillräcklig kunskap gällande säljstödssystemet är det svårt 

att tillämpa alla verktyg det tillhandahåller. Detta kan då innebära en begränsning i 

hanteringen av relationen med kunden som kan medföra att man går miste om viktig 

information gällande kunden eller bostadsaffären med denne. Det kan innebära att 

fastighetsmäklaren inte har möjlighet att förse kunden med den service som behövs, 

upprätthålla en fungerande kommunikation med kunden eller att anpassa tjänster eller 

produkter till denna, som Rust et al. (2004, s. 4) menar att teknik möjliggör. Detta kan 

resultera i missnöjda kunder, som ju enligt Korsakiene (2009, s. 53) är ett företags viktigaste 

tillgång. 

 

Därför är det av betydelse att fastighetsmäklaren har både kunskapen om företagets 

säljstödssystem och kompetensen för att kunna tillämpa kunskapen om detta för att hantera 

sina kundrelationer. Winer (2001, s. 100) som vi berört i teorikapitlet styrker detta då han 

menar att företag måste samla information om kunden i databaser för att ha möjlighet att 

skapa en relation med denne. Men att de anställda kan gå miste om denna möjlighet om de 

saknar tillräcklig kompetens kring de relationsbyggande verktygen. 
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Korrelation 7 

 Fråga 21: “Vår arbetsmiljö påverkar mitt bemötande av kunder positivt”. 

 Fråga 10: “Samarbetet på kontoret påverkar hanteringen av mina kundrelationer 

positivt”. 

 

Den sista korrelationen vi analyserat utgörs av fråga 21 och 10 där värdet är 0,756**. Detta 

samband talar om att om fastighetsmäklaren anser att arbetsmiljön har en positiv påverkan på 

dennes bemötande av kunderna, så tycker man också att samarbetet på kontoret har en positiv 

påverkan på hanteringen av dess kundrelationer. Korrelationen kan precis som de andra även 

ses ur ett omvänt perspektiv som innebär att om samarbetet på kontoret har en positiv 

påverkan på hanteringen av fastighetsmäklarens kundrelationer så har även arbetsmiljön en 

positiv påverkan på bemötandet av kunderna. Av detta kan utläsas att samarbetet på kontoret 

och därmed den tilltalande arbetsmiljön har en påverkan på både bemötandet av kunder och 

hanteringen av relationerna med dessa. Sett ur ett negativt perspektiv betyder detta att 

arbetsmiljön och samarbetet på kontoret kan ha en hämmande effekt på fastighetsmäklarens 

bemötande av kunder och hanteringen av relationerna. Teorin säger att enligt Wilson et al. 

(2002, s. 13) har ett samspel mellan de anställda en betydande roll i företaget. 

 

4.2.1 Sammanfattning korrelationsanalys 

I korrelationsanalysen har det uppmärksammats att många av sambanden är självklara vilket 

tyder på överensstämmelse med tidigare forskning om CRM inom säljande organisationer. 

Men även samband som utifrån egna erfarenheter är realistiska inom 

fastighetsmäklarbranschen. De korrelationer som analyserats visar hur CRM fungerar i 

fastighetsmäklarbranschen. Det som påverkar fastighetsmäklares hantering av kundrelationer 

är vilken typ av arbetsmiljö som förekommer på arbetsplatsen. Denna kan påverkas av 

samarbetet mellan de anställda på kontoren där kommunikationen om viktig kundinformation 

är av betydelse för fastighetsmäklarna. Fastighetsmäklarnas inställning och motivation har en 

betydande roll gällande hanteringen och förbättringen av kundrelationer. De har god kunskap 

om hur goda kundrelationer ska åstadkommas samt hur det ska uppnås med hjälp av de 

säljstödssystem företagen erbjuder. Företagets engagemang och tydliga riktlinjer är också av 

betydelse i fastighetsmäklares hantering av CRM. 
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4.3 Faktoranalys 

I faktoranalysen ingår inte de fyra kontrollvariablerna och därför består den av 19 frågor som 

SPSS har fördelat i fyra olika faktorer. I tabellen Total Variance Explained (se tabell 7) går 

det att utläsa hur den procentuella fördelningen är mellan faktorerna då varje procentsats 

sammanfattar vårt material i respektive faktor. Tabellen redovisar att faktor ett sammanfattar 

65 % av hela vårt material, vilket utgör en stor del. Medan resterande faktorer har en betydligt 

lägre och jämnare fördelning. Nedan följer en presentation om varje enskild faktor som vi 

även valt att namnge. Se faktoranalys nedan och bilaga 4 för frågor. Färgerna representerar 

respektive faktor i faktoranalysen. 

 

 

                 Tabell 10. Faktoranalys (egen). 

       

4.3.1 Faktor 1: “Företagets roll och ansvar” 

Faktor ett är den mest dominerande faktorn som består av följande frågor: 

 Fråga 6: “Företaget är bra på att informera varför jag bör förbättra hanteringen av 

kundrelationer”. 
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 Fråga 10: “Samarbetet på kontoret påverkar hanteringen av mina kundrelationer 

positivt”. 

 Fråga 15: “Min chef är bra på att kommunicera direktiv om hantering av 

kundrelationer”. 

 Fråga 17: “Mitt företag engagerar sig i att jag skapar goda kundrelationer”. 

 Fråga 5: “Jag har god kunskap om företagets policy för kundhantering”. 

 Fråga 8: “Samtliga medarbetare delar samma syn på hur vi ska hantera våra 

kundrelationer”. 

 

Fråga 6, 15, 17 och 5 handlar om företagets roll i hanteringen av CRM, hur företaget 

kommunicerar budskapet till sina anställda och hur de arbetar i hanteringen av CRM. Dessa 

frågor är framställda för att mäta variabeln företagets ledning och fråga 6 som mäter 

företagets förmåga att informera om förbättring av kundhantering har starkast faktorladdning. 

Wilson et al. (2002, s. 7) nämner vikten av tydliga krav från företagets ledning som en 

framgångsfaktor inom användningen av CRM. Detta styrker även Mendoza et al. (2006, s. 2) 

då de hävdar att cheferna i företaget utgör de främsta förespråkarna inom CRM. I teorikapitlet 

framställs forskarna King och Burgess (2008, s. 423) som menar att support från ledningen 

utgör en viktig faktor. Detta innebär att ledningen har ett stort ansvar och därmed en 

betydande roll i framgången av CRM.  

 

Fråga 10 och 8 mäter variabeln anställda, men som visar sig ha ett starkt samband med 

frågorna om företaget i samma faktor. Detta samband kan grundas i att företaget främjar 

samarbete bland de anställda inom företaget och att de ska dela samma syn på hur 

kundrelationer ska hanteras. Detta kan likställas med en slags organisationskultur som Wilson 

et al. (2002, s. 13) poängterar är viktig att den präglas av interaktion mellan de anställda. 

Därför utgörs namnet på denna faktor av “Företagets roll och ansvar”. Saknar företaget 

tydliga riktlinjer kring hur framgång ska uppnås inom CRM försämrar det samarbetet mellan 

de anställda och deras gemensamma syn på hanteringen av kundrelationer. 

 

4.3.2 Faktor 2: “Arbetsmiljö” 

 Fråga 20: “Vår arbetsmiljö påverkar mitt humör positivt”. 

 Fråga 21: “Vår arbetsmiljö påverkar mitt bemötande av kunder positivt”. 

 Fråga 9: “På vårt kontor har vi en positiv arbetsmiljö”. 
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 Fråga 16: “Kommunikationen mellan oss anställda på mitt kontor påverkar 

spridningen av viktig kundinformation positivt”. 

 

I denna faktor är fråga 20, 21 och 9 gällande arbetsmiljön dominanta. Den visar att 

arbetsmiljön har en betydande roll i hanteringen av CRM då resultatet visar att arbetsmiljön 

har en påverkan på fastighetsmäklarnas humör och deras bemötande gentemot kunder. 

Frågorna i denna faktor formulerades utifrån variabeln anställda, men i och med att den 

aktuella faktorn domineras av arbetsmiljön har valet gjorts att kalla faktor två för 

“Arbetsmiljö”. Eftersom fråga 16 om kommunikation mellan de anställda placerats i denna 

faktor har den ett samband mellan resterande frågor angående arbetsmiljön. Detta tror vi beror 

på vilken slags arbetsmiljö som råder på kontoret och att det har en påverkan på 

kommunikationen mellan de anställda och spridningen av viktig kundinformation. Detta 

stärker Wilson et al. (2002, s. 13) som tidigare nämnts i teorikapitlet och som menar att 

organisationskulturen bör kännetecknas av interaktion mellan de anställda för att de ska vilja 

dela viktig information med varandra. Ur ett omvänt perspektiv, som innebär en negativ 

arbetsmiljö på kontoret, skulle fastighetsmäklarnas humör och bemötande av kunder påverkas 

negativt. Därmed skulle kommunikationen på kontoret troligtvis försämras och då även 

spridningen av viktig kundinformation. 

 

4.3.3 Faktor 3: “Anställdas inställning och motivation” 

 Fråga 18: “Jag har en positiv inställning till att skapa goda kundrelationer”. 

 Fråga 19: “Jag är motiverad till att förbättra mina kundrelationer”. 

 Fråga 23: “Jag har god kunskap om företagets strategi för kundhantering”. 

 

De framträdande frågorna i denna faktor är fråga 18 och 19 som mäter fastighetsmäklarnas 

inställning till att skapa goda kundrelationer och deras motivation till att förbättra dessa. Fråga 

23 kan tolkas som att fastighetsmäklares inställning och motivation i frågan om 

kundrelationer stärks om de har kunskap och förståelse om företagets upplägg i frågor 

gällande dess strategi för hantering av kundrelationer. Dessa frågor mäter variabeln anställda. 

Teorin belyser att det enligt Bliujūtė och Korsakiene (2014, s. 10-11) krävs en positiv 

inställning hos de anställda för att CRM-systemet ska kunna tillämpas på bästa sätt inom 

företaget. Om fastighetsmäklarna saknar kunskap om företagets strategi för kundhantering 

försämras deras inställning till att skapa goda kundrelationer och motivation till att förbättra 
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dessa. I kapitel 2 kan det även utläsas att enligt Foss et al. (2008, s. 70) kan företag inte 

använda CRM-system på ett lämpligt sätt utan kompetenta och motiverade medarbetare. 

 

4.3.4 Faktor 4: “Resursutveckling” 

 Fråga 22: “Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen gällande tekniska 

verktyg för att jag ska kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt”. 

 Fråga 14: Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen vad gäller 

säljstödssystem för att jag ska kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt”. 

 Fråga 7: Mitt företag erbjuder tillräckliga resurser för att jag ska kunna hantera mina 

kundrelationer på ett bra sätt”. 

 Fråga 13: Vårt säljstödssystem har alla funktioner jag behöver för att kunna 

upprätthålla bra kundrelationer”. 

 

I denna faktor har fråga 22 det högsta värdet, som tillsammans med fråga 14 handlar om 

utvecklingen inom tekniska verktyg och säljstödssystem. Fråga 7 handlar om att 

fastighetsmäklarna erhåller tillräckliga resurser från företaget för att kunna hantera sina 

kundrelationer på ett bra sätt och fråga 13 om att säljstödssystemet erbjuder tillräckliga 

funktioner. Samtliga frågor i denna faktor samvarierar med varandra i och med att de tekniska 

resurserna troligtvis har alla funktioner som behövs om företaget arbetar för att följa med i 

utvecklingen kring det, och erbjuder de rätta och tillräckliga resurserna. I teorin berörs även 

detta då Wilson et al. (2002, s. 7) beskriver att företagets förmåga att erbjuda tillräckliga 

resurser är av vikt i strävan efter framgångsrik CRM. Rigby et al. (2002, s. 8) påpekar också 

att de anställda måste vara utrustade med rätt resurser för att de ska ha de bästa 

förutsättningarna. Om frågorna i kluster fyra istället skulle granskas genom ett negativt 

synsätt skulle det innebära att otillräckliga resurser och outvecklad teknik skulle begränsa 

fastighetsmäklarnas hjälpmedel i CRM. 

 

4.3.5 Faktor 5: “Teknisk kunskap och tillämpning med fokus på säljstödssystem” 

 Fråga 11: “Jag har tillräcklig kunskap om vårt säljstödssystem för att hantera mina 

 kundrelationer”. 

 Fråga 12: “Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder”. 

 

Den sista faktorn redovisar att om fastighetsmäklare har tillräcklig kunskap om deras 

säljstödssystem tillämpar de även alla verktyg systemet erbjuder. Detta är ett naturligt 
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samband eftersom ju mer kunskap fastighetsmäklarna besitter desto större är förmågan att 

tillämpa samtliga verktyg som finns att tillgå. Ur ett hämmande perspektiv, alltså omvänt 

synsätt, innebär det att om fastighetsmäklarna inte besitter tillräcklig kunskap om 

säljstödssystemet, har de heller inte förmågan att kunna tillämpa alla verktyg systemet 

erbjuder. Man saknar alltså möjligheten att nyttja det till fullo och detta kan då påverka 

kundhanteringen negativt för att man går miste om särskilda resurser. Teorin stöder detta då 

Foss et al. (2008, s. 70) understryker att kompetensen hos de anställda är viktig för att man 

ska kunna tillämpa CRM-system. 

 

4.3.6 Sammanfattning faktoranalys 

Det faktoranalysen säger kan sammanfattas med att fastighetsmäklare ser CRM som viljan att 

anstränga sig för att skapa och upprätthålla goda kundrelationer med stöd från de anställda 

och företaget. Detta med en arbetsmiljö som frambringar samarbete och god kommunikation 

inom företaget. Där tillgång finns till lämpliga resurser och system för att erhålla de främsta 

förutsättningarna för bästa möjliga hantering av kundrelationer, med hjälp av rätt inställning, 

motivation och kunskap. Vilka beteenden detta synsätt ger upphov till som fastighetsmäklare 

tenderar att ha kring CRM kommer vi nu att analysera i form av en klusteranalys under nästa 

rubrik. 
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4.4 Klusteranalys 

I klusteranalysen har det tagits fram fyra kluster som redovisar olika beteenden hos 

fastighetsmäklare. Det som går att utläsa ur dessa är att det är en jämn fördelning mellan män 

och kvinnor, förutom ett kluster som är mansdominerande. Samtliga kluster representerar ett 

någorlunda varierat åldersspann då två av fyra kluster utgör medelåldersgrupper bestående av 

manliga och kvinnliga fastighetsmäklare i en ålder mellan 36-45 år. Medan resterande kluster 

består av en yngre generation av män och kvinnor med en åldersgrupp på 26-35 år och en 

äldre dominerad grupp av män i åldern 46-55 år. Tabell 8 (se avsnitt 3.6) visar hur 

fördelningen ser ut mellan de olika grupperingarna då de totalt består av 284 

fastighetsmäklare och åtta stycken som står för de fastighetsmäklare som inte kan räknas med 

på grund av att de inte besvarat samtliga frågor. Vi har valt att namnge dessa fyra kluster 

enligt följande: “Medelålders CRM-entusiaster”, “Skeptiska medelålders mäklare”, 

“Veteraner” och “Rookies”. En djupgående presentation kring vardera grupp följer nedan.  

 

Final Cluster Centers 
    

Cluster 1 2 3 4 

1. Kön 0,5 0,5 0,2 0,5 

2. Ålder 3 3 4 2 

3. År i branschen 10,1 7,5 26,2 2,8 

4. Genomsnittlig omsättning per år 4 4 4 3 

5. God kunskap om företagets policy för kundhantering. 8,3 4,9 7,4 7,8 

6. Företaget är bra på att informera varför jag bör göra förbättra hantering av 
kunder. 7,7 4,2 7 7,3 

7. Mitt företag erbjuder tillräckliga resurser för att jag ska kunna hantera mina 
kundrelationer på ett bra sätt. 7,8 3,9 6,6 7,6 

8. Samtliga medarbetare delar samma syn på hur vi ska hantera våra 
kundrelationer. 7,2 4,3 6,7 7,3 

9. På vårt kontor har vi en positiv arbetsmiljö. 8,4 5,5 7,6 8,4 

10. Samarbetet på kontoret påverkar hanteringen av mina kundrelationer positivt. 8 4,5 7,2 8 

11. Jag har tillräcklig kunskap om vårt säljstödssystem för att hantera mina 
kundrelationer. 7,1 3,7 6,1 7 

12. Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder. 6,2 2,7 5,5 6,1 

13. Vårt säljstödssystem har alla funktioner jag behöver för att kunna upprätthålla 
bra kundrelationer. 6,7 3,2 5,7 6,6 

14. Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen vad gäller säljstödssystem 
för att jag ska kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt. 8,1 4,4 6,9 7,7 
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15. Min chef är bra på att kommunicera direktiv om hantering av kundrelationer. 7,8 3,7 6,7 7,4 

16. Kommunikationen mellan oss anställda på mitt kontor påverkar spridningen av 
viktig kundinformation positivt. 8,2 4,6 7,2 7,9 

17. Mitt företag engagerar sig i att jag skapar goda kundrelationer. 8,1 4,9 7,4 8,2 

18. Jag har en positiv inställning till att skapa goda kundrelationer. 8,7 6,2 7,8 8,7 

19. Jag är motiverad till att förbättra mina kundrelationer. 8,4 6 7,5 8,4 

20. Vår arbetsmiljö påverkar mitt humör positivt. 8,3 4,7 7,4 8 

21. Vår arbetsmiljö påverkar mitt bemötande av kunder positivt. 8,2 4,9 7,3 8 

22. Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen gällande tekniska verktyg 
för att jag ska kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt. 8,2 4,4 6,8 7,6 

23. Jag har god kunskap om företagets strategi för kundhantering. 8,2 4,8 7,4 7,4 

                                Tabell 11. Klusteranalys

                                            

4.4.1 Kluster 1: “Medelålders CRM-entusiaster” 

Det första klustret kännetecknas av medelålders män och kvinnor, 36-45 år som varit 

verksamma i branschen i cirka 10 år och har en genomsnittlig omsättning mellan 2 000 001 - 

2 500 000 kr. Dessa har höga värden på samtliga variabler, vilket tyder på att de har ett stort 

intresse för CRM. Det högsta värdet har fråga 18 "Jag har en positiv inställning till att skapa 

goda kundrelationer" och det näst högsta värdet har bland annat fråga 19 "Jag är motiverad till 

att förbättra mina kundrelationer". Detta betyder att följande grupp tenderar att vara genuint 

intresserade av att skapa goda kundrelationer eftersom de även har motivationen att vilja 

arbeta för det. Tidigare forskning belyser även det då Parvatiyar och Sheth (2001, s. 15) 

betonar vikten av att vara motiverad som medarbetare, vilket även Mendoza et al. (2006, s. 5) 

gör genom att diskutera vikten av att engagera personalen i företagets CRM-strategi och 

motivera dem till att uppnå företagets mål. 

 

Dessa fastighetsmäklare har även angett höga värden på fråga 6 “Mitt företag är bra på att 

informera mig varför jag bör förbättra hanteringen av mina kundrelationer” och fråga 15 “Min 

chef är bra på att kommunicera direktiv om hantering av kundrelationer”. Dessa värden visar 

att det förekommer en god kommunikation mellan chefer och anställda som överensstämmer 

med teorin. Då det presenteras av Wilson et al. (2002, s. 7) att tydliga krav från 

arbetsledningen är avgörande framgångsfaktorer inom CRM, vilket stämmer med denna 

grupp. Fastighetsmäklarna inom detta kluster är villiga att anstränga sig för att skapa goda 

kundrelationer och påstår inte bara att de har en positiv inställning. Om de skulle ha en positiv 
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inställning men ett betydligt lägre värde på att de är motiverade till att förbättra sina 

relationer, så hade de inte velat anstränga sig tillräckligt mycket. 

Den fråga som redovisar lägst värde är fråga 12 "Jag tillämpar alla verktyg vårt 

säljstödssystem erbjuder" och den visar ett värde på 6,7 av 9, vilket ändå är ett ganska högt 

värde. Värdet på denna fråga är dessutom högst inom detta kluster jämfört med resterande 

kluster (se tabell 11). Detta ger en antydan om att de är någorlunda flitiga på att använda 

säljstödssystemet men kanske inte tillräckligt mycket som de skulle kunna göra eller skulle 

vilja göra. Det kan konstateras att kluster ett står för de som lägger stor vikt på att hantera sina 

kundrelationer väl, genom att ha god kunskap om företagets syn på CRM och vad syftet är. 

De är positivt inställda till att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå goda 

kundrelationer. Fastighetsmäklarna inom detta kluster förstår alltså värdet av CRM och har ett 

stort intresse för det. “CRM-entusiasterna” utgör 28 % av samtliga 284 fastighetsmäklare. 

 

4.4.2 Kluster 2: “Skeptiska medelålders mäklare” 

Kluster två består av en jämn fördelning mellan kvinnor och män i medelåldern som arbetat 

några färre år än kluster ett. Kluster två påminner om kluster ett eftersom det är både män och 

kvinnor i medelåldern som omsätter lika mycket pengar till företaget. Men det som skiljer 

dem åt är att denna grupp kan ses som en negativ grupp med mindre intresse för CRM, som 

en hämmande grupp som drar ner framgången med CRM inom företaget. De har överlag 

angett låga värden, värden mellan 2,7 till 6,2, (se tabell 11) men de flesta värdena ligger under 

medel vilket betyder att de fastighetsmäklarna har en negativ attityd och inställning till 

företagets tillämpning av CRM.  

 

Fastighetsmäklarna i denna grupp har inte särskilt god kunskap om företagets syn på 

hantering av kundrelationer och anser inte att företaget erbjuder de bästa förutsättningarna för 

skapandet av goda kundrelationer. De har varken kunskap eller intresse för att tillämpa de 

säljstödssystem de har tillgång till, eller andra verktyg som erbjuds. Detta ger en känsla av 

nonchalans och en indikation om att de inte anser det vara nödvändigt att ha kunskap om hur 

företaget arbetar med sin hantering av kunder, utan att de hellre gör som de vill. I fråga 18 

"Jag har en positiv inställning till att skapa goda kundrelationer" har de svarat som högst 6,2. I 

jämförelse med resterande värden kan vi konstatera att det inte finns ett tillräckligt stort 

intresse till att vilja anstränga sig, det saknas engagemang för att nyttja de hjälpmedel 

företaget erbjuder. 
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Kluster två utgör den mest intressanta gruppen eftersom det visar att det finns 18 % av des 

284 fastighetsmäklare som har en genomgående negativ syn på hanteringen av kundrelationer. 

Denna grupp fastighetsmäklare står för de som hämmar CRM inom företaget, de anställda 

som har en negativ inställning och som därmed är svåra att förändra. I teorikapitlet diskuteras 

vikten av de anställdas roll i företaget gällande CRM. Då Chen och Popovich (2003, s. 685) 

poängterar betydelsen av de anställdas förståelse för syftet med CRM inom företaget, och 

Foss et al. (2008, s. 70) beskriver att tillämpningen av CRM-system inte fungerar på ett 

lämpligt sätt om inte de anställda är engagerade och motiverade. Därför kan denna grupp av 

fastighetsmäklare med en negativ inställning och syn på CRM begränsa dess framgång inom 

företaget. Detta kan jämföras med Payne och Frow (2005, s. 167) som berörts ovan, som 

hävdar att då endast ett fåtal medarbetare är engagerade till CRM kan det vara den 

huvudsakliga orsaken till misslyckande av CRM. Även med Bliujūtė och Korsakiene (2014, s. 

10-11) som belyser att de anställda måste ha en positiv inställning till CRM för att det ska 

kunna användas på bästa sätt vilket fastighetsmäklarna i denna grupp inte har. 

 

4.4.3 Kluster 3: "Veteraner" 

Detta kluster har vi valt att kalla "Veteraner" för att det kännetecknas av äldre män i åldern 

46-55 år som varit verksamma i branschen omkring 26 år. Dessa ligger också på en 

genomsnittlig omsättning mellan 2 000 001 - 2 500 000 kr per år och samtliga värden ligger 

på en medelnivå. ”Veteranerna” är medvetna om företagets syn på hantering av 

kundrelationer och att det finns ett engagemang inom företaget gällande etablering av goda 

kundrelationer hos de anställda. De visar att de vet vad som krävs vid hantering av 

kundrelationer eftersom de satt relativt höga värden på samtliga frågor vilket kan motiveras 

med att de har erfarenhet om vad som krävs. Men i jämförelse med resterande kluster har de 

satt näst lägst värden på frågorna och det visar att de framstår som bekväma fastighetsmäklare 

som har en trygg kund - och kunskapsbas då de vet att deras redan etablerade sätt att hantera 

sina kundrelationer på fungerar för dem. 

 

Även detta kluster har angett det högsta värdet på fråga 18 "Jag har en positiv inställning till 

att skapa goda kundrelationer". Men deras lägsta värden utmärker sig i fråga 12 "Jag tillämpar 

alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder" och fråga 13 "Vårt säljstödssystem har alla 

funktioner jag behöver för att kunna upprätthålla bra kundrelationer”. Det betyder alltså att 

"Veteranerna" inte tillämpar säljstödssystemet de har tillgång till på ett frekvent sätt för att de 

anser att systemet inte har de funktioner de behöver för att upprätthålla sina kundrelationer. 
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Men de har satt ett högre värde på fråga 11 "Jag har tillräcklig kunskap om vårt 

säljstödssystem för att hantera mina kundrelationer", vilket betyder att de har kunskapen om 

säljstödssystemet men väljer att inte tillämpa den. “Veteranerna” har även angett ett relativt 

lågt värde på fråga 7 “Mitt företag erbjuder tillräckliga resurser för att jag ska kunna hantera 

mina kundrelationer på ett bra sätt”. Den aktuella litteratur vi tagit del av om CRM beskriver 

att de anställda måste vara utrustade med de resurser de kan tänkas behöva för att de ska ha de 

bästa förutsättningarna för att lyckas som Rigby et al. (2002, s. 8) förklarar. Men denna grupp 

av fastighetsmäklare anser att det saknas tillräckliga resurser och kvalifikationer i deras 

säljstödssystem för att de ska kunna upprätthålla bra kundrelationer.  

 

4.4.4 Kluster 4: "Rookies" 

Det fjärde och sista klustret består av "Rookies", alltså de fastighetsmäklare som inte varit 

verksamma särskilt länge och som har en ålder på 26-35 år och omsättning mellan 1 500 001 - 

2 000 000 kr. Det är en jämn fördelning mellan könen, och deras få antal år i branschen har 

ingen betydande påverkan på den genomsnittliga omsättningen till företaget i jämförelse med 

de andra grupperna. Denna grupp har generellt sett höga värden på samtliga frågor. Det som 

kan utläsas är att de har god kunskap om företagets strategi och policy för kundhantering. De 

anser att det finns ett bra engagemang hos företaget som erbjuder tillräckliga resurser för att 

de som fastighetsmäklare ska ha de bästa förutsättningarna för att hantera sina kundrelationer 

på ett så bra sätt som möjligt.  

 

Dessa "Rookies" redogör för att en positiv arbetsmiljö har en påverkan på humör och 

bemötande av kunder positivt, samt att ett samarbete mellan de anställda är av fördel gällande 

hanteringen av kunderna. De anser även att kommunikationen om viktig kundinformation har 

betydelse på kontoret, vilket vi anser att "Rookies" har motiv för eftersom det kan vara 

värdefullt för dem som nya att ta del av all information man har möjlighet till. Vad dessa 

värdesätter svarar till teorin vi presenterat om att det är av betydelse att medarbetarna delar 

viktig information med varandra avseende kunderna vilket Mithas et al. (2005, s. 201) 

poängterar. Vilket även Wilson et al. (2002, s. 13) styrker då de menar att betydelsefull 

information om kunden är viktig för hela företaget. 

 

Det högsta värdet i detta kluster faller på fråga 18 "Jag har en positiv inställning till att skapa 

goda kundrelationer" och frågan med näst högst värde är fråga 19 "Jag är motiverad till att 

förbättra mina kundrelationer". Detta visar att fastighetsmäklare som nyligen börjat arbeta 
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inom branschen har en betydande vilja att skapa så goda kundrelationer som möjligt. De 

innehar en genuin vilja av att göra sitt bästa, de är "nya och hungriga" fastighetsmäklare som 

är beredda att göra allt för att hantera sina kundrelationer på bästa sätt. Den fråga som fått 

lägst värde är fråga 12 "Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder" och fråga 13" 

Vårt säljstödssystem har alla funktioner jag behöver för att kunna upprätthålla bra 

kundrelationer" är näst lägst. Dessa värden indikerar i att de yngre fastighetsmäklarna inte har 

tillräcklig kunskap om säljstödssystemet inom företaget och att de därmed inte kan uttala sig 

om att det innehar alla funktioner som är av värde för dem. Fastighetsmäklarna i detta kluster 

som kännetecknas som "Rookies" utgör en stor del av samtliga fastighetsmäklare då de står 

för 42 % av alla fastighetsmäklare i urvalet. 

 

4.4.5 Kluster i motsatspar 

Av ovanstående kluster kan vi bilda motsatspar som står för olika beteenden hos 

fastighetsmäklare, genom att jämföra kluster ett och två med varandra samt kluster två och tre 

med varandra. Kluster ett och två utgör båda fastighetsmäklare i medelåldern, kvinnliga som 

manliga med en genomsnittlig årlig omsättning på 2 000 001 - 2 500 000 kr. Det som skiljer 

dem åt är deras inställning och intresse gällande CRM och därför anser vi att dessa kan ses 

som “Medelålders CRM-entusiaster” och “Skeptiska medelålders mäklare”. Kluster tre och 

fyra utgör en yngre generation respektive en äldre mansdominerad generation som kan ses 

som “Veteranter” respektive “Rookies”. De främsta skillnaderna mellan dessa är deras ålder 

och erfarenhet i branschen, vilket därmed gör dessa kluster till motsatspar. Men eftersom 

resultatet inte visar några andra anmärkningsvärda skillnader kommer vi inte att analysera 

“Veteranter” vs “Rookies” djupgående. Endast en jämförelse mellan “Medelålders CRM-

entusiaster” och “Skeptiska medelålders mäklare” kommer att presenteras. 

 

4.4.6 “Medelålders CRM-entusiaster”vs “Skeptiska medelålders mäklare”-Kluster 1vs 2 

Gruppen av "Medelålders CRM-entusiaster” visar höga värden på samtliga frågor medan 

"Skeptiska medelålders mäklare" visar ett låga värden. Resultatet visar att av samtliga 

fastighetsmäklare i urvalet lägger 28 % medelålders kvinnliga och manliga fastighetsmäklare 

stor vikt och stort intresse på CRM. Medan 18 % av urvalet står för en grupp som har mindre 

intresse för CRM och en negativ inställning till det vilket därmed hämmar framgången med 

CRM. Vi kan utläsa tydliga skillnader i följande frågor som vi valt att placera i tabellen 

nedan. 
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Kluster 

CRM- 

entusiaster 

Skeptiska 

medelålders mäklare 
 

5. Jag har god kunskap om företagets policy för 

kundhantering. 8,3 4,9 

 

23. Jag har god kunskap om företagets strategi för 

kundhantering. 8,2 4,8 

 

11. Jag har tillräcklig kunskap om vårt säljstödssystem för 

att hantera mina kundrelationer. 7,1 3,7 

 

12. Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem 

erbjuder. 6,2 2,7 

 

13. Vårt säljstödssystem har alla funktioner jag behöver för 

att kunna upprätthålla bra kundrelationer. 6,7 3,2 

 

Tabell 12. Tydliga skillnader (egen).   

 

Den tydliga skillnaden i fråga 5 "Jag har god kunskap om företagets policy" kan relateras till 

tidigare forskning som belyser vikten av att samtliga på företaget är medvetna om företagets 

syn på kundhantering och syftet med CRM. Detta poängterar Chen och Popovich (2003, s. 

685) då de betonar vikten av att de anställda förstår syftet med CRM, vad det innebär för 

företaget och de anställda. Vi kan även utläsa i fråga 23 "Jag har god kunskap om företagets 

strategi för kundhantering" att det föreligger en stor skillnad mellan grupperna. Dessa värden 

redovisar att “Medelålders CRM-entusiaster” har god kunskap om hur företaget arbetar för att 

nå framgång inom CRM, alltså vad företaget har för strategi för att uppnå goda 

kundrelationer. Medan “Skeptiska medelålders mäklare” inte innehar god kunskap om 

strategin vilket betyder att de inte är medvetna om hur företaget arbetar för att uppnå detta.  

 

I frågorna 11, 12 och 13 finner vi de främsta skillnaderna mellan kluster ett och två och dessa 

handlar om säljstödssystem. Då samtliga värden på dessa frågor är betydligt lägre i kluster 

två. Detta påvisar att det inte finns ett påtagligt intresse för användningen av säljstödssystem i 

kluster två i jämförelse med kluster ett. Light (2001, s. 1237) förklarar att samtliga inom 

företaget måste vara involverade i användandet av CRM och Mendoza et al. (2006, s. 5) berör 

även vikten av att influera personalen för att motivera och engagera dem i CRM. Utifrån detta 

kan det konstateras att de “Skeptiska medelåldersmäklarna" har en negativ inställning som 

försvårar framgången med CRM. 
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4.4.7 Sammanfattning klusteranalys 

Vi har uppmärksammat att samtliga kluster har angett högst och lägst värden på samma 

frågor, nämligen fråga 12 “Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder” och fråga 

18 “Jag har en positiv inställning till att skapa goda kundrelationer”. Även om de olika 

grupperingarna har angett olika värden på dessa frågor har samtliga angett högst värden på 

fråga 18 och lägst på fråga 12. Detta visar att samtliga fastighetsmäklare har en positiv 

inställning till att skapa goda kundrelationer, vilket är avgörande inom 

fastighetsmäklarbranschen. Men samtliga visar en låg användning av alla verktyg 

säljstödssystemet erbjuder. Detta tror vi kan bero på att fastighetsmäklarna har sina 

individuella metoder och därmed inte är i behov av alla verktyg säljstödssystemet erbjuder. 

De olika kluster vi framfört och analyserat kan beskrivas som en fastighetsmäklares trappa 

inom CRM, då man som nyutexaminerad fastighetsmäklare (“Rookies”) visar ett stort intresse 

för hanteringen av kunder med en positiv inställning gentemot företagets CRM. Efter ett antal 

år inom branschen har man antingen stort fokus på CRM eller en negativ inställning till det. 

Det senare stadiet man hamnar i är “Veteran-stadiet”. Då har man funnit sitt eget sätt att ta 

hand om sina kunder och ser inte något större värde i de möjligheter företaget erbjuder inom 

CRM, eftersom man har en trygg och etablerad kundbas. 

 

4.5 Vår utvecklade modell efter resultat 

I teorikapitlet presenterades vår modell innehållandes fem variabler som utvecklats utifrån 

tidigare forskning, denna modell redovisades ur ett framgångsrikt respektive hämmande 

perspektiv (se modell 5 och 6). Eftersom syftet är att undersöka vad det är som hämmar 

användningen av CRM i säljande organisationer med fokus på fastighetsmäklarbranschen, 

kommer modellen ur ett hämmande perspektiv ligga till grund för vår nya modell som 

utvecklats efter det resultat som erhållits och presenterats. De grupperingar som gjorts i 

faktoranalysen har resulterat i nya begrepp och bildar därmed den nya modellen med nya 

kombinationer. Detta för att dessa områden förekommer i kombination med varandra i 

branschen och därför har vi även valt att sätta dessa i relation till varandra för att den ena 

faktorn har en påverkan på den andra. Vår tolkning av resultatet är att alla betydande faktorer 

fungerar som en kedja vad gäller hanteringen av CRM inom branschen. Därför är det 

intressant att sätta dessa i kombination med varandra för att se vad det kan bli för 

konsekvenser av de hämmande faktorerna inom CRM för fastighetsmäklare (se modell 10) 

nedan.  
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Modell 10. Vår utvecklade modell efter resultat (egen). 

 

I modellen går det att utläsa den teoretiska modell vi tidigare framställt (se det brandgula 

pentagrammet i bakgrunden). För att presentera det resultat som erhållits i relation till det 

teoretiska pentagrammet har ett nytt pentagram utformats som visar CRM ur ett verkligt 

perspektiv inom fastighetsmäklarbranschen. Detta har placerats ovanpå det teoretiska (se det 

svarta pentagrammet). Det verkliga pentagrammet har designats med linjer utifrån den 

procentsats som motsvarar respektive faktor och styrka i faktoranalysen (se % of Variance i 

tabell 7). Placeringen av detta pentagram grundar sig på hur resultaten förhåller sig till 

tidigare forskning, genom att det vinklats så att ju närmare de svarta “stjärnspetsarna” ligger 

de brandgula “stjärnspetsarna”, desto mer överensstämmer dessa med vad teorin säger. 

Resterande spetsar är mer dominanta i verkligheten än vad de är i tidigare forskning. Se 

kombinationerna i tabell 11 nedan som motsvarar möjliga konsekvenser. 
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 Förklaring av kombinationer efter resultat Referens 

1+2 = Om inte företaget tar sitt ansvar gällande CRM 
kan det påverka samarbetet mellan 
fastighetsmäklarna som i sin tur kan försämra 
arbetsmiljön. 

Rigby et al. (2002, s. 8), Payne 
och Frow (2005, s. 168), Foss et 
al. (2008, s. 68), Chen och 
Popovich (2003, s. 675), 
Goodhue et al. (2002, s. 80). 

1+3 = Om inte företaget tar sitt ansvar gällande CRM 
kan det påverka fastighetsmäklarnas inställning och 
motivation till CRM. 

Payne och Frow (2005, s. 168), 
Rigby et al. (2002, s. 8), Chen 
och Popovich (2003, s. 685). 

1+4 = Om företaget inte erbjuder tillräckliga och 
utvecklade resurser, så som tekniska verktyg och 
säljstödssystem kan det påverka 
fastighetsmäklarnas CRM. 

Foss et al. (2008, s. 71), Wilson 
et al. (2002, s. 7). 

1+5 = Om företaget inte tar sitt ansvar i att de anställda 
har tillräcklig kunskap gällande säljstödssystemet 
kan de sakna förmågan att tillämpa 
säljstödssystemet maximalt. 

Chen och Popovich (2003, s. 
675), Payne och Frow (2005, s. 
168.) 

2+3 = Om det förekommer en negativ arbetsmiljö på 
kontoret kan det försämra humör och 
kommunikation hos fastighetsmäklarna, vilket kan 
leda till förvärrad inställning och motivation till att 
skapa och förbättra  kundrelationer. 

Payne och Frow (2005, s. 167), 
 Foss et al. (2008, s. 70). 

2+4 Vid outvecklade och otillräckliga resurser kan det 
påverka arbetsmiljön och kommunikationen mellan 
de anställda negativt och därmed kan 
kundbemötandet påverkas negativt.  

Wilson et al. (2002, s. 7,13), 
Ryals och Knox (2001, s. 8). 

2+5 = Följande kombination anser vi saknar samband.  

3+4 = Vid outvecklade och otillräckliga resurser  kan det 
påverka de anställdas inställning och motivation till 
att skapa och förbättra kundrelationer negativt.  

Wilson et al. (2002, s. 7), 
Mendoza et al. (2006, s. 5), 
Payne och Frow (2005 167), 
Chen och Popovich (2003, s. 
685), Korsakiene (2014, s. 10-
11). 

3+5 = Om fastighetsmäklarna har en negativ inställning 
och motivation till att skapa och förbättra 
kundrelationer så har de inget intresse i att 
använda säljstödssystemet. 

Mendoza et al. (2006, s. 5), 
Payne och Frow (2005, s. 167), 
Chen och Popovich (2003, s. 
685), Foss et al. (2008, s. 70), 
Peppard och Ward (2005, s. 55). 

4+5 = Vid outvecklat och otillräckligt säljstödssystem 
kan fastighetsmäklarna sakna intresse för 
användning av det. 

Peppers et al. (1999, s. 155), 
Ryals och Knox (2001, s. 13), 
Korsakiene (2009, s. 56), King 
och Burgess (2008, s. 423). 

   Tabell 13. Kombinationer efter resultat (egen). 
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5. Sammanfattande diskussion 

Detta kapitel inleds med en presentation kring uppsatsens bidrag. Vidare följer teoretiskt 

bidrag, praktiskt bidrag och förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Uppsatsens bidrag 

Syftet med denna studie var att undersöka interna faktorer som hämmar användningen av 

CRM inom säljande organisationer och mot bakgrund av det resultat som erhållits har 

studiens syfte kunnat besvarats. Vi kan konstatera att det finns två grupper av 

fastighetsmäklare i medelåldern bestående av både män och kvinnor som antingen har ett stort 

intresse för CRM eller som saknar intresse. Det betyder att fastighetsmäklare i åldern 36-45 år 

väljer olika vägar gällande hantering av kundrelationer efter ett antal år i branschen. Den 

negativa gruppen utgör 18 % av fastighetsmäklarna som saknar intresse för CRM för att de 

har en negativ attityd och inställning till det. Att det förekommer en hämmande grupp är 

intressant eftersom hanteringen av kundrelationer är viktig inom fastighetsmäklarbranschen 

då den är beroende av sina kunder och hanteringen av relationen med dem. 

 

Resultatet visar även att fastighetsmäklare påverkas av vilken arbetsmiljö företaget har. 

Arbetsmiljön har visat sig ha en inverkan på deras humör och bemötande av kunderna vilket 

tidigare forskning berör och diskuterar kring men utan att specifikt uttrycka ordet arbetsmiljö. 

Detta grundar sig i samarbetet mellan kollegorna och relationerna till dessa som då är av 

avgörande betydelse för CRM. En negativ arbetsmiljö försämrar CRM då fastighetsmäklarna 

blir negativt påverkade och därmed inte hanterar relationerna på bästa sätt och riskerar att 

förlora lojala kunder. Undersökningen visar också att fastighetsmäklare har låg kunskap om 

tillämpningen av företagets säljstödssystem vilket bidrar till en begränsning i CRM. Detta 

eftersom systemet då inte utnyttjas till sin fulla potential. 

 

Det finns ingen studie som tidigare gjorts i Sverige som handlar om hämmande faktorer inom 

CRM i fastighetsmäklarbranschen. Det som diskuterats under denna rubrik anser vi att 

branschen kan dra nytta av och ta hänsyn till för att minska den hämmande effekten inom 

CRM. 
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5.2 Uppsatsens teoretiska bidrag 

Forskningsfråga 1: Hur förhåller sig de fem variablerna; företagets ledning, teknik, 

kompetens, kommunikation och anställda till varandra beträffande begränsning av 

framgångsrik CRM inom fastighetsmäklarbranschen? 

 

Misslyckanden inom CRM är något tidigare forskning framhäver som ett problem som 

orsakas om företag inte tar hänsyn till de faktorer som forskningsfråga ett består av. Resultatet 

visar dock att några av dessa faktorer är mer betydande än andra vad gäller hämmande 

faktorer i CRM inom fastighetsmäklarbranschen. Nedan har valet gjorts att diskutera dessa 

faktorer separat för att tydliggöra hur teori och resultat kan jämföras i respektive faktor. Sedan 

sätts dessa i förhållande till varandra beträffande vad som hämmar framgångsrik CRM inom 

fastighetsmäklarbranschen. 

 

A. Företagets ledning 

Variabeln Företagets ledning har visat sig utgöra en omfattande del av CRM inom 

fastighetsmäklarbranschen. Denna skapades ur teorin men lämpade sig bättre under 

benämningen Företagets roll och ansvar, i och med att resultatet markerar som vi tidigare 

nämnt att fastighetsmäklare ser CRM som viljan att anstränga sig för att skapa och 

upprätthålla goda kundrelationer med stöd från företaget. Därför har denna variabel placerats 

nära den teoribaserade variabeln Företagets ledning, (se “stjärnspets” nr 1 i modell 9) för att 

verkligheten har en koppling till tidigare forskning om företaget. 

 

Företagets policy och strategi för kundhantering har en hämmande effekt på kundrelationer 

när fastighetsmäklare saknar god kunskap om dessa. Eftersom det enligt korrelationsanalysen 

visar att policy och strategi har ett statistiskt signifikant samband. Saknas det tydliga 

anvisningar från chefen om hur fastighetsmäklarna bör hantera sina kundrelationer innebär det 

att företaget inte engagerar sig tillräckligt mycket i CRM. Detta stöds av Wilson et al. (2002, 

s. 7) som förklarar att framgång inom CRM förutsätter tydliga krav och riktlinjer från 

ledningen om hur CRM ska tillämpas inom företaget. Även Mendoza et al. (2006, s. 2) 

framhäver ett ansvar hos företaget gällande motivation och engagemang i CRM hos de 

anställda. Resultatet visar även att om det saknas tydliga riktlinjer inom företaget kring hur 

framgångsrik CRM ska uppnås försämrar det samarbetet mellan de anställda och deras 

gemensamma syn på hanteringen av kundrelationer. Samarbetet som förekommer på kontoret 

har även en påverkan på arbetsmiljön, som i sin tur har en hämmande effekt på bemötandet av 
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kunder om arbetsmiljön är negativ. Detta har enligt Wilson et al. (2002, s. 13) en avgörande 

roll i företaget. 

 

B. Teknik 

Resultatet visar att fastighetsmäklare har god kunskap om hur goda kundrelationer ska 

åstadkommas samt hur det ska uppnås med hjälp av de säljstödssystem företagen erbjuder. 

Dock visar resultatet att det förekommer en mindre användning av samtliga verktyg 

säljstödssystemet tillhandahåller. Detta kan bero på att fastighetsmäklarna har sina 

individuella metoder och därmed inte är i behov av alla verktyg säljstödssystemet erbjuder. 

Wilson et al. (2002, s. 7) poängterar vikten av att företag erbjuder tillräckliga resurser och 

Rigby et al. (2002, s. 8) menar att det skapar de bästa förutsättningarna för att kunna uppnå 

framgångsrik CRM. 

 

Ur ett omvänt perspektiv och därmed hämmande i CRM kan det konstateras att om 

fastighetsmäklarna saknar kunskap om de tekniska resurser de erbjuds så som 

säljstödssystem, är det därmed svårt att använda sig av alla verktyg som finns att tillgå i 

CRM. Detta stöds även av teorin då Foss et al. (2008, s. 70) understryker vikten av att de 

anställda är kompetenta för att kunna tillämpa CRM-system. Den hämmande effekten kan 

medföra att fastighetsmäklare har en minskad möjlighet att tillgodose kunden med den service 

som denne eftersträvar vilket Rust et al. (2004, s. 4) beskriver att teknik erbjuder. Precis som i 

jämförelse med tidigare forskning visar resultatet att utveckling av tekniska resurser har 

betydelse för CRM, men resultatet framhäver också vikten av säljstödssystemet i 

fastighetsmäklarbranschen. Med anledning av det har vi valt att skapa två nya “stjärnspetsar” 

(se modell 9) inom tekniken i CRM, vilka är Teknisk kunskap och tillämpning med fokus på 

säljsstödssystem och Resursutveckling. Vi har valt att placera dessa spetsar intill den 

ursprungliga variabeln Teknik. 

 

C. Kompetens 

Tidigare forskning säger enligt Foss et al. (2008, s. 70) att det är av vikt att företagets 

anställda är tillräckligt kompetenta för att man ska kunna tillämpa CRM-system på bästa sätt. 

Undersökningen tyder på att fastighetsmäklarnas kompetens gällande företagets policy och 

strategi samt säljstödssystem för kundhantering har en betydande påverkan på deras 

tillämpning av CRM. Om fastighetsmäklarna saknar kunskap om företagets policy och 

strategi begränsar det hanteringen av kundrelationerna på grund av deras okunskap om hur de 
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ska gå tillväga. Resultatet visar att det finns en tydlig okunnighet inom säljstödssystemet hos 

fastighetsmäklarna eftersom samtliga grupper i klusteranalysen som tidigare nämnts angett ett 

lågt värde på dessa frågor (se fråga 11 och 12 i bilaga 8). Otillräcklig kunskap om 

säljstödssystem innebär en begränsning i CRM eftersom fastighetsmäklarna saknar kunskap 

om hur de ska tillämpa de verktyg systemet erbjuder. En negativ effekt av detta kan vara att 

fastighetsmäklarna går miste om funktioner som finns till för att underlätta deras vardagliga 

arbetsuppgifter i kundhanteringen, vilket innebär att arbetet ineffektiviseras och därmed 

möjligtvis servicen till kunden. För att undvika denna okunskap bör personalen enligt Wilson 

et al. (2002, s. 7) genomgå lämplig utbildning av systemet. Resultatet visar att variabeln 

kompetens passar bättre inom “stjärnspetsen” Teknisk kunskap och tillämpning med fokus på 

säljsstödssystem i det verklighetsbaserade pentagrammet. 

 

D. Kommunikation 

Kommunikation och arbetsmiljö har enligt resultatet visat sig gå hand i hand vilket medfört 

att en ny “stjärnspets” har utvecklats som inbegriper företagets sociala Arbetsmiljö. Detta för 

att begreppet arbetsmiljö innefattar flera olika saker så som stämning, kommunikation och 

samarbete i företaget. Enligt Wilson et al. (2002, s. 21) måste, som vi tidigare nämnt, 

kommunikationen mellan de anställda fungera på ett effektivt och begripligt sätt så att 

missförstånd undviks. Men även för att inte gå miste om viktig information om kunden som 

Mendoza et al. (2006, s. 3) förespråkar. Arbetsmiljön kan påverkas av samarbetet mellan 

fastighetsmäklarna på kontoret där kommunikationen om viktig kundinformation är av 

betydelse för fastighetsmäklarna. Detta innebär att samarbetet mellan fastighetsmäklarna 

avseende viktig kundinformation kan drabbas negativt och därmed CRM. Därför är det 

betydande att arbetsmiljön på kontoret är positiv, det vill säga att den präglas av samarbete 

och en öppen kommunikation mellan fastighetsmäklarna, för att hanteringen av 

kundrelationen ska bli så gynnsam som möjligt. Är den däremot negativ utgör det en 

hämmande effekt. 

 

E. Anställda 

Det som presenterats i teorikapitlet är att företagets anställda ska ha en god förståelse för vad 

syftet med CRM är som Chen och Popovich (2003, s. 13) beskriver. De anställda bör vara 

villiga att samarbeta och därmed dela viktig kundinformation med varandra vilket forskarna 

Mithas et al. (2005, s. 201) förklarar, som även Wilson et al. (2002, s. 13) styrker. Resultatet 

visar att fastighetsmäklarnas inställning till att skapa goda kundrelationer och motivation till 
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att förbättra sina kundrelationer har en påverkan i CRM. Om fastighetsmäklaren saknar rätt 

inställning och motivation gällande hanteringen av CRM kan relationen med kunden påverkas 

negativt. Detta för att fastighetsmäklaren saknar genuin vilja till att engagera sig i relationen 

med kunden. På grund av verklighetens fokusering på fastighetsmäklarens inställning och 

motivation har en ny “stjärnspets” skapats som placerats i närheten av den teoretiska 

“stjärnspetsen” som utgör variabeln anställda. Denna har fått benämningen “Anställdas 

inställning och motivation” för att verkligheten specifikt utmärker dessa faktorer hos 

fastighetsmäklarna. 

 

Variablernas konsekvenser i kombination med varandra 

De begrepp som tillkommit från resultatet kan ses som en kedjereaktion av de hämmande 

faktorerna och dess konsekvenser av varandra i fastighetsmäklarbranschens tillämpning av 

CRM. Då vi menar att samtliga av dessa hämmande faktorer hör ihop med varandra och 

därmed påverkar varandra på olika sätt. Om företaget inte tar sitt ansvar och ger tydliga 

direktiv om CRM samt erbjuder otillräckliga och outvecklade resurser påverkar det därmed 

fastighetsmäklarnas tillgång till användbara verktyg som effektiviserar deras hantering av 

kundrelationer. Om fastighetsmäklarna saknar tillräcklig kompetens om de tekniska verktygen 

utgör även det en hämmande faktor på CRM. Förekommer det en negativ arbetsmiljö inom 

företaget har det en påverkan på de anställdas inställning och motivation, samt 

kommunikationen inom företaget mellan de anställda. Detta kan jämföras med King och 

Burgess (2008, s. 423) resonemang om att det krävs stöd från ledningen, tekniska färdigheter, 

kunskapshantering, viljan att dela data och viljan att förändra för att undvika hämmande 

CRM. 

 

2. Vilka utmärkande beteenden hos fastighetsmäklare är hämmande för framgångsrik CRM? 

 

Utifrån klusteranalysen kan vi utläsa beteenden hos fastighetsmäklarna som skiljer dem åt 

inom CRM. Som nämnts belyser tidigare forskning att de anställda utgör nyckelfunktionen i 

CRM med stöd av Ryals och Knox (2001, s. 9) och Mendoza et al. (2006, s. 5). 

Klusteranalysen redovisar fyra olika grupper av fastighetsmäklare med skilda beteenden i 

hanteringen av sina kundrelationer. En av dessa grupper består av fastighetsmäklare med 

utmärkande beteenden som hämmar tillämpningen av CRM. Denna grupp som vi ovan kallat 

“Skeptiska medelålders mäklare” utgörs av manliga och kvinnliga fastighetsmäklare mellan 

36-45 år. Dessa fastighetsmäklare har ett framträdande negativt intresse för CRM jämfört med 



"Hämmande faktorer i CRM" E. Abrahamsson & J. Hultgren maj 2015 

74 
 

resterande kluster. Resultatet indikerar i ett beteende som innebär ett minskat engagemang, 

intresse och tillämpning av CRM. Denna grupp redovisar att det finns de fastighetsmäklare 

som står för en hämmande effekt på framgången i CRM inom fastighetsmäklarföretag. 

 

5.3 Uppsatsens praktiska bidrag 

Den grupp fastighetsmäklare som har ett mindre intresse för CRM kan ha en negativ påverkan 

inom denna bransch. Eftersom det visar att dessa inte lägger särskilt stor vikt vid hanteringen 

av sina kundrelationer, som därmed kan leda till flera negativa konsekvenser för 

fastighetsmäklaren som individ och för det företag denne arbetar för. Det påverkar relationen 

med kunden negativt om man inte erbjuder liknande tjänster och service jämfört med 

fastighetsmäklare som har intresse för CRM och använder de säljstödssystem som finns att 

tillgå. I och med detta kan man ha svårare att tillgodogöra sig nya kunder eftersom chansen 

till rekommendationer minskar och risken finns att fastighetsmäklarens rykte istället 

försämras. Om kunden inte upplever det värde som denne förväntar sig göra kan även bilden 

av företagets varumärke försämras och i förlängningen även branschens rykte. I jämförelse 

med de fastighetsmäklare som engagerar sig i CRM och anstränger sig för att tillgodose sina 

kunders behov och därmed ökar förutsättningarna för lojala kunder.  

 

Korsakiene (2008, s. 190) poängterar att kunderna är de viktigaste tillgångarna i företag och 

detta anser vi är av betydelse inom fastighetsmäklarbranschen. Korsakiene (2009, s. 59) 

belyser även att det är av vikt att hantera redan befintliga kunder för att därmed öka chansen 

till att dessa ska bli återkommande kunder. Fastighetsmäklarna som tillhör den hämmande 

CRM-gruppen erbjuder förmodligen inte det lilla extra som andra konkurrerande 

fastighetsmäklare gör. Vi är av personlig erfarenhet medvetna om den effekt det lilla extra kan 

ha inom fastighetsmäklarbranschen, vilket kan jämföras med följande citat av Peppers et al. 

(1999, s. 157): 

 

If a customer who enters a bookstore is reminded that his favorite author has a new book out 

that has been reserved in case he wants it, he is likely to become very loyal to the store. 

People's tastes in books vary widely, so it's a real service for a proprietor to remember a 

particular customer's preferences. 
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Exempel på liknande service inom fastighetsmäklarbranschen kan vara att man har en 

kontinuerlig kontakt med kunder som man vet söker en specifik typ av bostad för att man 

tidigare varit lyhörd för att kunna uppfylla kundens önskemål. Denna hämmande grupp 

reducerar den totala mätning av nöjda kunder inom företaget och detta beteende kan även 

komma att påverka fastighetsmäklarens omsättning till företaget och sin individuella lön. 

Eftersom en negativ arbetsmiljö och stämning på kontoret påverkar fastighetsmäklarnas 

humör och bemötande till kunden, är det viktigt att samarbeta genom att kommunicera och 

dela viktig information om kunderna med varandra. Om man inte tar hänsyn till detta kan det 

leda till konsekvenser i form av konkurrens mellan de anställda och reducerad trivsel hos 

fastighetsmäklarna som även det hämmar framgången med CRM. För att undvika dessa 

hämmande faktorer och därmed en grupp av negativa fastighetsmäklare angående CRM bör 

fastighetsmäklarföretag vara medveta om detta för att på så vis ha möjlighet att motverka 

dessa tendenser. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Den aktuella studien fokuserar på vad som hämmar CRM i ett specifikt yrke i en bransch med 

inriktning på tjänster. Vilket gör det intressant och möjligt att utföra en liknande studie i andra 

säljande organisationer som erbjuder tjänster. Detta tror vi skulle bidra till förståelse om och 

därmed förslag på åtgärder kring hämmande faktorer i hanteringen av relationen med kunden 

inom tjänstesektorn. De val som presenterats i avgränsningen anser vi vara förståndiga val. 

Eftersom implementeringen av CRM-system i fastighetsmäklarbranschen inte är intressant att 

undersöka i och med att detta redan är väletablerat i företagen. Infrastrukturen är heller inte av 

intresse att studera i och med att denna inte utgör ett problem i svenska 

fastighetsmäklarföretag.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka den äldre mansdominerande gruppen, 

“Veteranerna”, på ett djupare plan. Denna grupp framstår som bekväma fastighetsmäklare 

som under åren har etablerat en lojal kundkrets och som utarbetat ett sätt att hantera sina 

kundrelationer på, för att det fungerar för dem. Det skulle vara intressant att ta reda på vad det 

är de faktiskt gör som skapar framgången inom CRM. Det kluster som sticker ut i vår 

undersökning, “Skeptiska medelålders mäklare” föreslår vi också att framtida forskare kan 

göra en mer djupgående studie om, för att rannsaka hur man ska gå tillväga för att motverka 

fastighetsmäklare som inte intresserar sig för CRM. Men även om det finns liknande grupper 

inom andra branscher.  
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I vår utvecklade modell som vi presenterat i avsnitt 4.5 går det att utläsa olika kombinationer 

av de hämmande begreppen som resultatet redogör för. Slutligen vore det därför intressant att 

studera konsekvenserna av en särskild kombination på ett djupgående sätt för att få en 

förståelse för hur just den delen i företaget utgör en hämmande faktor. Detta skulle kunna 

resultera i ett än mer utvecklat pentagram vid fortsatt forskning av vår studie.  

 

Undersökningen av CRM inom den svenska fastighetsmäklarbranschen har visat på skillnader 

i sättet att tänka och agera på marknaden gentemot sina kunder. Vår önskan är att kunna 

uppmuntra fastighetsmäklare och ägare av fastighetsmäklarföretag till att förbättra deras 

arbete kring CRM, samt inspirera andra forskare till att undersöka de förhållanden som vi 

uppmärksammat i förslag till vidare forskning för att undvika hämmande faktorer i CRM. 
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Bilaga 3: Enkätutformning 

CRM - Hantering av kundrelationer 
*Obligatorisk 

Kön * 

o  Kvinna 

o  Man 

o  Vill ej uppge 

Ange din e-postadress om du vill vara med i utlottningen av två biobiljetter. Vid eventuella 

synpunkter om frågeformuläret hänvisar vi till vår vetenskapliga handledare Jonas 

Kågströmjkm@hig.se 

 

Ålder * 

o  18-25 

o  26-35 

o  36-45 

o  46-55 

o  56-65 

o  66+ 

Antal år i branschen (ange i siffror) * 

 

Område jag är verksam i * 

o  Tätort 

o  Småort 

o  Glesbygd 

Min genomsnittliga omsättning till kontoret per år i kr (om du har arbetat i branschen 

mindre än ett år, ange då din budgeterade omsättning). 

  0 - 1 000 000 

  1 000 001 - 1 500 000 

  1 500 001 - 2 000 000 

  2 000 001 - 2 500 000 

  2 500 001 - 3 000 000 

  3 000 001 - 3 500 000 

  3 500 001 - 4 500 000 

  4 500 001 - 5 500 000 

  5 500 001 - 6 500 000 

mailto:jkm@hig.se
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  6 500 001 - 7 500 000 

  8 000 000+ 

 Mitt företag är bra på att informera mig om varför jag behöver göra förbättringar i 

hanteringen av kundrelationer. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

 Mitt företag erbjuder tillräckliga resurser för att jag ska kunna hantera mina 

kundrelationer på ett bra sätt. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

 Jag har god kunskap om företagets policy för kundhantering. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Samarbetet på kontoret påverkar hanteringen av mina kundrelationer positivt. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

På vårt kontor har vi en positiv arbetsmiljö. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Samtliga medarbetare delar samma syn på hur vi ska hantera våra kundrelationer. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 
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Vårt säljstödssystem har alla funktioner jag behöver för att kunna upprätthålla bra 

kundrelationer.* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Jag har tillräcklig kunskap om vårt säljstödssystem för att hantera mina kundrelationer. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Min chef är bra på att kommunicera direktiv om hantering av kundrelationer. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen vad gäller säljstödssystem för att jag ska 
kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Kommunikationen mellan oss anställda på mitt kontor påverkar spridningen av viktig 

kundinformation positivt. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Jag har en positiv inställning till att skapa goda kundrelationer. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Mitt företag engagerar sig i att jag skapar goda kundrelationer. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

 

 

Jag är motiverad till att förbättra mina kundrelationer. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Jag har god kunskap om företagets strategi för kundhantering. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Vår arbetsmiljö påverkar mitt humör positivt. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Vår arbetsmiljö påverkar mitt bemötande av kunder positivt. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 

Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen gällande tekniska verktyg för att jag ska 

kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stämmer inte 

alls.          
Stämmer mycket 

bra. 
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Bilaga 4: Frågor.  

1. Kön. 

2. Ålder. 

3. Antal år i branschen. 

4. Genomsnittlig omsättning per år. 

5. God kunskap om företagets policy för kundhantering. 

6. Företaget är bra på att informera varför jag bör förbättra hanteringen av kunder. 

7. Mitt företag erbjuder tillräckliga resurser för att jag ska kunna hantera mina kundrelationer 

på ett bra sätt. 

8. Samtliga medarbetare delar samma syn på hur vi ska hantera våra kundrelationer. 

9. På vårt kontor har vi en positiv arbetsmiljö. 

10. Samarbetet på kontoret påverkar hanteringen av mina kundrelationer positivt. 

11. Jag har tillräcklig kunskap om vårt säljstödssystem. 

12. Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder. 

13. Vårt säljstödssystem har alla funktioner jag behöver för att kunna upprätthålla bra 

kundrelationer. 

14. Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen vad gäller säljstödssystem för att jag 

ska kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt. 

15. Min chef är bra på att kommunicera direktiv om hantering av kundrelationer. 

16. Kommunikationen mellan oss anställda på mitt kontor påverkar spridningen av viktig 

kundinformation. 

17. Mitt företag engagerar sig i att jag skapar goda kundrelationer. 

18. Jag har en positiv inställning till att skapa goda kundrelationer. 

19. Jag är motiverad till att förbättra mina kundrelationer. 

20. Vår arbetsmiljö påverkar mitt humör positivt. 

21. Vår arbetsmiljö påverkar mitt bemötande av kunder positivt. 

22. Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen gällande tekniska verktyg för att jag 

ska kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt. 

23. Jag har god kunskap om företagets strategi för kundhantering. 
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Bilaga 5: Deskriptiv statistik 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

1.Kön 291 0,0 1,0 ,474 ,5002 

2.Ålder 292 1 6 2,62 1,182 

3.År i branschen 292 0,0 44,0 8,796 8,2042 

4.Genomsnittlig omsättning per år 285 1 11 3,63 1,875 

5.God kunskap om företagets policy för kundhantering. 292 2,0 9,0 7,360 1,8288 

6.Företaget är bra på att informera varför jag bör göra 
förbättra hantering av kunder. 

292 1,0 9,0 6,832 1,9851 

7.Mitt företag erbjuder tillräckliga resurser för att jag ska 
kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt. 

292 1,0 9,0 6,918 2,1282 

8.Samtliga medarbetare delar samma syn på hur vi ska 
hantera våra kundrelationer. 

292 1,0 9,0 6,685 2,0197 

9.På vårt kontor har vi en positiv arbetsmiljö. 292 2,0 9,0 7,760 1,7540 

10.Samarbetet på kontoret påverkar hanteringen av mina 
kundrelationer positivt. 

292 1,0 9,0 7,284 1,9044 

11.Jag har tillräcklig kunskap om vårt säljstödssystem för att 
hantera mina kundrelationer. 

292 1,0 9,0 6,325 2,1283 

12.Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder. 292 1,0 9,0 5,445 2,2262 

13.Vårt säljstödssystem har alla funktioner jag behöver för 
att kunna upprätthålla bra kundrelationer. 

292 1,0 9,0 5,962 2,2572 

14.Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen vad 
gäller säljstödssystem för att jag ska kunna hantera mina 
kundrelationer på ett bra sätt. 

292 1,0 9,0 7,096 1,9419 

15.Min chef är bra på att kommunicera direktiv om hantering 
av kundrelationer. 

292 1,0 9,0 6,774 2,1499 

16.Kommunikationen mellan oss anställda på mitt kontor 
påverkar spridningen av viktig kundinformation positivt. 

292 2,0 9,0 7,312 1,8112 

17.Mitt företag engagerar sig i att jag skapar goda 
kundrelationer. 

292 1,0 9,0 7,459 1,8016 

18.Jag har en positiv inställning till att skapa goda 
kundrelationer. 

292 3,0 9,0 8,116 1,4992 

19.Jag är motiverad till att förbättra mina kundrelationer. 292 2,0 9,0 7,884 1,6076 

20.Vår arbetsmiljö påverkar mitt humör positivt. 292 1,0 9,0 7,421 1,8952 

21.Vår arbetsmiljö påverkar mitt bemötande av kunder 
positivt. 

292 1,0 9,0 7,408 1,7611 

22.Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen 
gällande tekniska verktyg för att jag ska kunna hantera mina 
kundrelationer på ett bra sätt. 

292 1,0 9,0 7,103 1,9255 
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23.Jag har god kunskap om företagets strategi för 
kundhantering. 

292 1,0 9,0 7,123 1,7641 

Valid N (listwise) 284 
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Bilaga 6: Korrelationsanalys 

 

Gå via länken nedan för att komma till korrelationsanalysen: 

https://goo.gl/FmpoEC  

 

För smartphones: 

https://goo.gl/FmpoEC.qr  

  

https://goo.gl/FmpoEC
https://goo.gl/FmpoEC.qr
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Bilaga 7: Faktoranalys 
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Bilaga 8: Klusteranalys 

 

Final Cluster Centers 
    

Cluster 1 2 3 4 

1.Kön 0,5 0,5 0,2 0,5 

2.Ålder 3 3 4 2 

3.År i branschen 10,1 7,5 26,2 2,8 

4.Genomsnittlig omsättning per år 4 4 4 3 

5.God kunskap om företagets policy för kundhantering. 8,3 4,9 7,4 7,8 

6.Företaget är bra på att informera varför jag bör göra förbättra hantering av 
kunder. 7,7 4,2 7 7,3 

7.Mitt företag erbjuder tillräckliga resurser för att jag ska kunna hantera mina 
kundrelationer på ett bra sätt. 7,8 3,9 6,6 7,6 

8.Samtliga medarbetare delar samma syn på hur vi ska hantera våra 
kundrelationer. 7,2 4,3 6,7 7,3 

9.På vårt kontor har vi en positiv arbetsmiljö. 8,4 5,5 7,6 8,4 

10.Samarbetet på kontoret påverkar hanteringen av mina kundrelationer positivt. 8 4,5 7,2 8 

11.Jag har tillräcklig kunskap om vårt säljstödssystem för att hantera mina 
kundrelationer. 7,1 3,7 6,1 7 

12.Jag tillämpar alla verktyg vårt säljstödssystem erbjuder. 6,2 2,7 5,5 6,1 

13.Vårt säljstödssystem har alla funktioner jag behöver för att kunna upprätthålla 
bra kundrelationer. 6,7 3,2 5,7 6,6 

14.Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen vad gäller säljstödssystem för 
att jag ska kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt. 8,1 4,4 6,9 7,7 

15.Min chef är bra på att kommunicera direktiv om hantering av kundrelationer. 7,8 3,7 6,7 7,4 

16.Kommunikationen mellan oss anställda på mitt kontor påverkar spridningen av 
viktig kundinformation positivt. 8,2 4,6 7,2 7,9 

17.Mitt företag engagerar sig i att jag skapar goda kundrelationer. 8,1 4,9 7,4 8,2 

18.Jag har en positiv inställning till att skapa goda kundrelationer. 8,7 6,2 7,8 8,7 

19.Jag är motiverad till att förbättra mina kundrelationer. 8,4 6 7,5 8,4 

20.Vår arbetsmiljö påverkar mitt humör positivt. 8,3 4,7 7,4 8 

21.Vår arbetsmiljö påverkar mitt bemötande av kunder positivt. 8,2 4,9 7,3 8 

22.Mitt företag arbetar för att följa med i utvecklingen gällande tekniska verktyg för 
att jag ska kunna hantera mina kundrelationer på ett bra sätt. 8,2 4,4 6,8 7,6 

23.Jag har god kunskap om företagets strategi för kundhantering. 8,2 4,8 7,4 7,4 

 


