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Sammanfattning 
Arbetsmarknaden genomgår ständiga förändringar och organisationerna har blivit mer flex-
ibla. Detta har lett till att en ny typ av företag har etablerats på marknaden i form av be-
manningsföretag. Ett bemanningsföretag har väldigt många kunder med olika behov efter-
som kunderna befinner sig i en mängd olika branscher. Detta ställer höga krav på beman-
ningsföretagets sätt att sköta sina kundrelationer. Problemen som identifierades var be-
manningsföretagens oförmåga att behålla kunder och upprätthålla starka relationer.  

Denna uppsats kommer följaktligen att undersöka hur bemanningsföretag kan öka värdet 
av kundrelationer samt vad som kan göras för att behålla kunderna med hjälp av CRM 
(Customer Relation Management). Det kommer även att belysas vilka funktioner ett CRM-
system i bemanningsbranschen bör ha. För att dessa områden ska kunna bearbetas har 
denna undersökning gjorts på ett företag som befinner sig i bemanningsbranschen. Med 
hjälp av företaget har därför områden inom CRM kunnat behandlats. 

För att undersöka vilka effekter CRM har i dessa avseenden, har intervjuer samt observa-
tioner utförts. Intervjuobjekten var en VD och två säljare. Observationerna utfördes under 
ett kundmöte mellan en säljare och en kund. Vi har valt kvalitativ metodansats eftersom vi 
behöver få djupare kunskap om det specifika området vi har valt att studera.  

Denna undersökning visar att för att förbättra kundrelationerna hos ett bemanningsföretag, 
krävs det att det finns funktioner i systemet, som gör det möjligt att öka relationsvärdet 
mellan företag och kund. För att detta ska kunna ske behöver systemet ha lösningar som 
samlar in kunddata och därefter sorterar kunden efter diverse segment. Systemet ska även 
kunna segmentera kunderna efter lönsamhetspotential, detta för att kunna skapa en specifik 
strategi gentemot kunden. För att ytterligare kunna skapa strategier för kunden, ska syste-
met ha en statistikfunktion där data om kunder, kandidater och uppdrag lagras. Genom att 
föra statistik kan företag rätta till de problem som finns och hindra att nya uppstår. En vik-
tig del i att öka relationsvärdet med kunden är att företagens kommunikationskanaler är väl 
integrerade. Detta kan göras genom att ha uppdaterad information i alla kanaler vilket leder 
till hög kvalité och ökat förtroende från kunden. De kommunikationskanaler som finns 
idag är kundmötet, nyhetsbrev, telefon, hemsidan och e-mail. För att öka kundvärdet under 
ett kundmöte bör det därför finnas extern tillgång till  företagets interna datasystem. Detta 
för att all data ska vara tillgängligt för kunden. Nyhetsbrevet bör vara integrerat med data-
systemet där kunderna är kategoriserade efter olika segment. Detta för att kunden ska kun-
na ta del av enbart de tjänster som de kan tänka sig vara i behov utav.  
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Abstract  
The labour-market is going through constant change witch increases the demand on 
organizations. This have resulted that new types of companies has been created in the 
labour-market, such as temporary agency companies. A temporary agency companies have 
many different customers with different needs, since the customers are located in different 
braches. Hence, this requires high demands on how temporary agency companies take care 
of there customer relation. The problem that we identified is the temporary agency 
company’s lack ability to keep and to maintain strong relations.  

Thus, this thesis will investigate how temporary agency companies can increase their 
customer value as well as to kept theme the customer, by using CRM (Customer Relation 
Management). Furthermore, this thesis will also illustrate what functions a CRM-system in 
a company within the field of temporary agency work should have. To be able to 
understand this aspect, a study has been carried out on a company within the field of 
temporary agency work. With the help of the company the theories within Customer 
relation management have been processed and reviewed. To examine what consequences 
CRM has in these types of circumstances, interviews and observations was carried out. The 
interview objects where the CEO and two sellers. The observations were carried out during 
a sell meeting with a seller and a customer. Thus, this research method was chosen for the 
reason that this thesis will be a qualitative study.  

There will not be any types of statistic elements, where any data from companies will be 
sampled. The aspects that were reviled in this research are; that in order to increase 
customer relation within a temporary agency company it requires functions that enables a 
higher value of the relation between the company and the customer. For this to be able the 
system requires solutions that gather and sort the customer according to various segments. 
The system should also be able to segment the customer after potential of profitability, 
thus this in order to be able to create a specific strategy toward the customer. Furthermore, 
to create a strategy for the customer the system should have a statistic function witch make 
possible that data about customers, candidates and assignment are stored. By keeping 
statistics about the companies customers it will be possible to prevent any potential 
problems and any new that might occur. Integration of communication channels plays an 
important part when increasing the value of customer relationship. This can be done by 
having updated information on all channel witch leads to high quality and increased 
confidence from the customer. The communication channels that exist are customer 
meetings, newsletter, telephone and the website. To increase the customer value during the 
meeting there should be an external access to the system.  This is in order to make the 
information visible for the customer. The newsletter should be integrated with the system 
and segments that the customers are categorized after. This is because the customer should 
be able to take part of the services that might be of their interest.  
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1  Inledning 
I detta kapitel kommer vi att behandla bakgrund och problemdiskussion. Vi beskriver även syftet med 
uppsatsen och vilken forskningsfråga vi ställer. Därefter följer avgränsning, intressenter, struktur och per-
spektiv.  

1.1 Bakgrund 

Den ständigt rörliga arbetsmarknaden har medfört en strukturomvandling där det mänskli-
ga värdet har fått en allt större betydelse i företagen samtidigt som arbetets natur genom-
gått förändringar. Framväxten av bemanningsföretag är ett resultat av denna rörliga ar-
betsmarknad. Det bemanningsföretag gör är att förmedla tillfällig arbetskraft till behövande 
företag. Detta görs genom att matcha ut rätt kompetens i form av kanditater, det vill säga 
de anställda som hyrs ut, till rätt uppdrag. Detta matchningsförfarande är en central  del i 
rektyteringsprocessen. Dock har fokus ändrats med tiden till att hantera relationen mellan 
bemanningsföretag och kunden. Detta i och med informationsteknologins utveckling och 
det faktum att allt fler företag använder sig utav informationssystem som stöd vid utveck-
ling av sina kundrelationen (Bowker & Star, 2002).  

Bemanningsföretag och dess inverkan på arbetsmarknaden har blivit allt mer omdiskuterat. 
Detta i och med att användningen av dess tjänster ökat samtidigt som effekterna av deras 
inflytande på marknaden varit tvetydig för alla involverade. Dessa tvetydigheter uppstår på 
grund av att det ofta cirkulerar dåliga rykten om bemanningsföretag och deras tjänster efter 
att det att ett visst uppdrag inte utförts på ett lyckat och tillfredställande vis. Även många 
disskusioner har uppstått gällande, de ibland så orättvisa arbetsförhållanden som kandida-
terna får finna sig i. Detta innebär att potentiella kunder till bemanningsföretag ofta är 
tveksamma till personaluthyrningen. Flera skäl till det är att de saknar erfarenhet om perso-
naluthyrning och ett annat skäl är att det förekommer ”myter”  och ”missuppfattningar” 
om vad personaluthyrning är (Walter, 2005). 

Flexibilitet har blivit ett nyckelord på senare tid bland företag och är ett uppsatt mål som 
många strävar efter. Bemanningsföretagens kandidater har således blivit ett komplement till 
företagens egna anställda i syfte att skapa större flexibilitet (SPUR, 2001) 

1.2  Problemdiskussion 

Bemanningsbranschen är på många sätt annorlunda jämfört med andra branscher. Ett be-
manningsföretag har väldigt många kunder med olika behov eftersom kunderna befinner 
sig i en mängd olika branscher. Detta ställer höga krav på bemanningsföretagets sätt att 
sköta sina kundrelationer. För att koordinera rätt kompetens till rätt kund behöver beman-
ningsföretagen ett system som kan behandla information om såväl kandidater som kunder.  

Eftersom kundens behov ofta behöver tillfredsställas omgående samt att uppdraget kan 
vara av komplex natur, ställer detta höga krav på företagets datasystem och dess processer. 
Situationen försvåras än mer för företagen inom bemanningsbranschen då kunderna gene-
rellt inte stannar kvar hos samma bemanningsföretag. Bemanningsföretagen har svårt att 
behålla sina kunder efter avslutat uppdrag och detta ses som ett stort problem i branschen. 
Det kan gå lång tid innan kunden behöver hjälp igen och då finns det risk att kunden väljer 
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ett annat bemanningsföretag. Det kan också vara så att kunderna inte vet att bemannings-
företaget kan erbjuda andra tjänster och därför vänder sig till en konkurrent.  

Bemanningsföretag har ofta begränsade möjligheter att använda sina datasystem för att 
kunna förbättra sina kundrelationer på bästa sätt. Företagen har ofta gamla datasystem som 
inte tillåter lagring av information, statistiska uträkningar, planering av aktiviteter med 
mera. Genom att undersöka vilka CRM-lösningar i datasystemet som behövs för beman-
ningsbranschen specifikt kan värdet av relationerna förbättras. Problemet är att veta vilka 
funktioner som behövs och vilka som kommer att förbättra relationen.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om CRM kan öka värdet av kundrelationer hos före-
tag i bemanningsbranschen.  

1.4 Forskningsfrågor 
Frågeställningar som uppsatsen skall svara på är följande: Hur kan bemanningsföretag öka 
värdet av kundrelationer med hjälp av Customer relation managament? Vad kan beman-
ningsföretag göra för att behålla sina kunder? Vilka funktioner bör ett CRM-system inom 
bemanningsbranschen ha? 

1.5 Avgränsning 

Vi har beslutat att hålla uppsatsen inom ramen för ett IT-strategiskt perspektiv. Detta bety-
der att vi kommer att undersöka bemanningföretagens processer gällande kundrelationer 
och hur dessa kan förbättras genom olika CRM-lösningar. Vi kommer därför inte att skapa 
ett nytt datasystem eller modifiera det befintliga systemet i form av programmering. Vi 
kommer heller inte att fördjupa oss i tekniska detaljer av systemet, såsom data-algoritmer 
eller systemarkitektur. Vi kommer även att avgränsa oss till mindre och mellanstora be-
manningsföretag. 

1.6 Intressenter 

Denna uppsats kommer att vara av intresse för företag inom bemanningsbranschen. Det 
kan även vara intressant för företag som hanterat kundrelationer med hjälp av CRM och på 
så sätt generera nya infallsvinklar. Vidare så kan uppsatsen vara av intresse för akademiker 
samt andra intressenter vid högskolor och universitet som har fokus på CRM. 

1.7 Struktur 
Strukturen på uppsatsen är uppdelad på följande vis. Kapitlet 1 ska ge läsaren en över-
gripande förklaring till uppsatsen då vi bland annat beskriver bakgrunden till och syftet 
med uppsatsen.  Kapitek 2 tar upp de metoder som finns att använda och diskuterar kring 
våra val av metoder. Efter metodkapitlet följer kapitel 3, där presenterar vi de teorier som 
har införskaffats gällande CRM och bemanningsbranschen. Detta kapitel kommer att an-
vändas som underlag, tillsammans med empiri kapitlet, när den slutliga analysen presente-
ras. Kapitel 4 innehåller en redogörelse av det empiriskt insamlade materialet som sedan 
analyseras i efterföljande kapitel.  Avslutningsvis så sammanfattas analysen i resultatkapitlet 
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där en återkoppling sker till huvud- samt delfrågor. Vidare så förs det även en slutdiskus-
sion av arbetet samt förslag på vidare studier. 

1.8 Perspektiv 
Perspektivet är  från bemanningsföretagen, men vi behöver även ett kundperspektiv för att 
lösa problemet. Anledningen till att vi också utgår från ett kundperspektiv är för att se hur 
deras relation är till bemanningsföretagen. Genom att samla in data om kunderna kan vi se 
hur de upplever relationen med fallstudieobjektet.  
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2 Metod 
Detta kapitel kommer att behandla de metoder som valts för denna uppsats. Metodkapitlet börjar med en 
kunskapskaraktärisering där vi förklarar vad det är för kunskap som ska utvecklas.Olika utgångspunk-
ter för metodkapitlet kommer att revideras. Detta kommer att efterföljas av de olika valda metoderna för 
undersökningen. En litteratustudie har också utförts och beskrivits. Det kommer senare att efterföljas av 
ett stycke om forskningsmetodik. Efterföljande stycken kommer att hantera de specifika metoder som 
kommer att användas under undersökningen. Det har även avsatts ett avsnitt med kritik mot den valda 
metoden, samt ett kapitel för validitet och reliabilitet för undersökningen. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 
Enligt Goldkuhl (1998) är kunskapskaraktärisering ett sätt att uppge vad för typ av kunska-
per som ska framställas.  Med hjälp av kunskapskaraktärisering ska man analysera och ange 
för att veta vad den utvecklade kunskapen är ”värd” (Goldkuhl, 1998).  

För att redgöra vad det är för kunskap som ska framställas kräver det att forskningsfrågor-
na är faställda. Denna uppsats har följande frågor som ska besvara: 

� Hur kan bemanningsföretag öka värdet av kundrelationer med hjälp av Customer 
relation managament?  

� Vad kan bemanningsföretag göra för att behålla sina kunder? Vilka funktioner bör 
ett CRM-system inom bemanningsbranschen ha? 

Dessa frågor kommer att kräva att den kunskap som ska framställs anges och definie-
ras.Med hjälp av kunskapskaraktärisering har de kunskaper som denna undersökning ska 
utveckla fastställts och dessa redogörs nedanför.  

Kategoriell kunskap är en grundläggande kunskapsform som alla andra är beroende utav. 
Med detta är syftet att generera en kunskap och förståelse för fenomenet och dess omgiv-
ning, samt att allmänheten ska kunna ta del av undersökningen och tillgodoses med kun-
nande i branschen. Med denna undersökning kommer det således granska hur fallsudieob-
jekets system fungerar, det kommer följaktligen även möjlighter av utveckligen på systemet 
att förses. Denna kunskap ska därmed generera kunskap för intressenter i likartade oms-
tänndighter som fallstudieobjektet. 

För att kunna studera världen måste den förstås. Ett lämpligt sätt att göra det på är genom 
att begreppsliggöra. Begreppsliggörandet är lämpligt när man vill klargöra och definiera be-
grepp. Detta blir en väsentlig aspekt när man vill skapa förutsättningar för fortsatt kun-
skapsutveckling (Goldkuhl, 1998). Denna undersökning kommer således att bedrivas med 
mål att inneha klara begrepp som förenklar och förser en kunskap som lätt går att förstå. 
Det kommer även att ges förutsättningar för fortsatt undersökning. 

Förklarandekunskap är en form av kunskap där det förklaras varför något är på ett särskilt 
vis. Det förklaras till orsaker, grunder, skäll eller  förutsättningar för något utfallande till-

stånd. (Goldkuhl, 1998). Denna kunskapsform blir aktuell då de ska föklaras olika omstän-
digheter kring fallstudieobjektets kundhanteringssystem och relation gentemot kunden. 
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Denna undersökning kommer att således bli en kvalitativ forskning, då det skall generera i 
utveckling av koncept och insikt med hjälp av olika mönster i data istället för insamling av 
data, som senare utvecklas till modeller och hypoteser(Taylor & Bogdan 1949).  

Dessa faställda kunskapsformer har lagt grunden till de valda kvalitativa metoder för denna 
uppsats, då de efterstävs att framställa specifika typer av kunskap. Dessa metoder redgörs 
längre ner i detta kapitel. 

2.2 Förutsättningar för uppsatsarbetet 
Denna studie kommer att bedrivas på ett företag i bemanningsbranschen lokaliserat i Sveri-
ge. Av sekretess skäl samt på företagets begäran, kan namnet på detta företag inte nämnas i 
denna uppsats. Företaget kommer att kallas för ”Fallstudieobjektet” under denna uppsats.    

I det första mötet med vd:n hos Fallstudieobjektet fick vi reda på att det genomgripande 
problemet som de har är att de har en bristande relation med sina kunder. Detta problem 
kan delas upp i olika delproblem som tillsammans utgör huvudproblemet.  

Det största del problemet enligt Fallstudieobjektet är deras interna datasystem. Systemets 
uppbyggnad och dess funktioner räcker inte till för att kunna utföra de olika processer Fall-
studieobjektet vill kunna göra. De största bristerna i systemet är: 

• Lagring av information om kunder saknas, så att de på ett enkelt sätt kan följa upp 
vad kunden gör, vilka problem kunder haft tidigare och annan relevant information 
som kan hjälpa Fallstudieobjektet öka värdet av relationen med kunden. 

• Systemet har ingen statistisk funktion som Fallstudieobjektet kan basera sina strate-
gier på och räkna ut lönsamhetspotentialen i sin kundbas med. 

• Kalender saknas vilket gör det svårt att planera samt att lägga in aktiviteter vid tele-
fonsamtal.  

• Uppdrag/projekt hantering är undermålig vilket gör det svårt att se vilka personer 
som tillhör vilka projekt samt att det är inte går att se hur många timmar som lagts 
ner på uppdraget.  

• Kategorisering av kunder saknas vilket skulle underlätta planering av strategier för 
enskild kundportfölj. Dessutom kan de inte skräddarsy sina nyhetsmail till olika sor-
ters kunder. 

Ett annat delproblem är att Fallstudieobjektet har svårt att behålla sina kunder. Orsaken 
kan ha flera anledningar, som till exempel att kunderna inte vet att Fallstudieobjektet kan 
hjälpa dem inom flera olika verksamhetsområden och på så sätt knyta till sig flera olika 
uppdrag. En annan anledning kan vara att kunden inte direkt tänker på Fallstudieobjektet 
när de har ett problem. Relationen mellan Fallstudieobjektet och kunden kan vara bristande 
och kunden känner därför att det finns andra som kan hjälpa dem istället.  

Genom att ändra systemet och lägga till olika funktioner kan Fallstudieobjektet öka värdet 
av sina kundrelationer. Problemet är att veta vilka funktioner som kan påverka relationerna 
positivt. 

Många företag tror att ett fulländat system med en mängd olika tekniska funktioner kom-
mer att hjälpa dem att få bättre kundrelationer. Sanningen är att systemet inte kommer ha 
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någon positiv inverkan om företaget inte vet hur de ska använda det och vad målet med sy-
stemet är. (Brown, 2000) 

Orsaken till problemet med det befintliga systemet är att det är utformat på så sätt att det 
inte uppfyller de teorier och krav som CRM innebär. Dess struktur är inte optimal eftersom 
det inte har den kundfokus som Fallstudieobjektet efterfrågar. 

Med anledning av detta kommer vi att undersöka hur Fallstudieobjektet kan öka värdet av 
kundrelationerna genom CRM. Definitionen av CRM (Customer relationship management) 
beskrivs i vår teoretiska referensram. 

Uppsatsen kommer att fokusera på ett företag i bemanningsbranschen och bemannings-
branschen i allmänhet. Vi hittade företaget på en Internetsida där företag annonserar en 
förfrågan till studenter för att genomföra en uppsats åt dem. Företaget ville ha hjälp att 
bygga ett system med en databas i syfte att organisera information om deras uppdrag och 
kunder. Målet som företaget har genom detta arbete är att i slutändan förbättra deras rela-
tion med sina kunder. Detta var vi tvungna att revidera då det skulle innebära att vi skulle 
behöva bygga ett nytt system vilket inte passar uppsatsens syfte, som är att genomföra en 
forskningsuppsats. Efter diskussion med företaget kom vi överens om att uppsatsen ska 
svara på hur CRM kan öka värdet av företagets kundrelationer. Vi kommer således inte 
programmera eller bygga ut systemet från dess befintliga form utan istället föreslå hur de 
kan öka värdet av deras kundrelationer genom CRM.  

2.3 Val av metoder  
Denna undersökning kommer härmed att ske på Fallstudieobjektet. För att bedriva denna 
undersökning kommer således en fallstudie, intervjuer och en observationer att utföras. 

Denna undersökning kommer att bli av kvalitativ forskning, då den ska illustrera utförligt 
det fenomen som ska studeras. Det problem som ska lösas i denna undersökning kommer 
att kräva utförlig förklaring för att sedan eventuellt utvecklas till teori. Undersökningen 
kommer endast att riktas mot ett objekt och behöver följaktligen inte bli av kvantitativt 
slag.  Detta angreppssätt anses även vara det mest lämpliga metod för att kunna besvara 
den valda forskningsfrågan. 

Enligt Arksey & Knight (1999) är kvalitativa intervjuer ett sätt att förstå på ”djupet”, speci-
fikt med långgående forskning, där varje respondent blir intervjuad flera gånger under en 
längre period (Arksey et al., 1999).  Kvalitativ forskning kan granska kontexten i tänkandet, 
känslor och handlingar, samt kan även vara en sätt att utforska relationen mellan olika 
aspekter i situationer (Arksey et al., 1999). Denna metod blir därför lämplig för denna un-
dersökning av den orsaken att det ska ses om det går att effektivisera det system som Fall-
studieobjektet förfogar över gentemot kunden. I kvalitativa fallstudier är det huvudsakligen 
syftet med intervju att få en viss typ av information. Forskaren vill ha reda på vad någon 
annan vet, tycker, vill eller överhuvudtaget tänker på (Merriam, 1994).  
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Enligt Gillham (2000) är observationer följande: 

� Utredning av vad människor gör. 

� Utredning av vad människor säger. 

� Emellanåt kan det även frågas för att klargöra vissa perspektiv. 

Denna metod har därför valts av den anledningen att Fallstudieobjektet och en kund 
kommer att delta i samma möte. Observation har till syfte att granska relationen mellan 
dessa två parterna samt för att analysera de olika händelserna som sker under detta sam-
manträde. Observationens syfte i denna undersökning är granska vad det är som systemet 
behöver ytterligare för att effektivisera sig gentemot kunden.Genom att observera vad som 
föregårs under ett kundmöte går det då faställa vad det är specifikt som behövs att tillägas i 
systemet. 

För att dokumentera dessa intervjuer samt observationerna har en bandspelare används. 
Orsaken till att en bandspelare användes är för att intervjuerna/observationerna är kvalita-
tiva, samt att allt som sägs under dessa händelser kommer att dokumenteras precist, vilket 
möjliggör en mer ingående analys. Under observation var det endast en observatör med, 
detta för att inte påverka mötet och dess deltagare. 

Under intervjun uppstod en viss problematik med bandspelare, vilket innebar att vissa delar 
av de svar som respondenten angav inte var tydligt nog att de kunde förstås. Detta problem 
åtgärdades genom att vi fick gå igenom de svar som inte kom med senare samma dag, och 
anteckna det som fattades. Detta utfördes samma dag som intervjun skedde för att förhind-
ra möjligheten att det skulle saknas något. En annan åtgärd som även genomfördes var att 
de svar som antecknades skickas senare till respondenten för att bekräftas och godtagas 
som svar.  

Intervjumetodiken samt observationsmetodiken som kommer att tillämpas i denna under-
sökning kommer således att förklaras ingående i efterföljande stycken. 

2.4 Litteraturstudie 
För kunna utföra denna undersökning genomfördes således en litteratustudie. Detta gjor-
des för att skaffa mer kunskap om bemmaningsbranchen och CRM. Genom att använda 
den litteratur som fanns i dessa ämnesområden har det skapats en uppfattning och gett 
förutsättningar för att bedriva denna undersökning. För insamling av litteratur har sökning-
ar gjort på två språk, svenska och engelska. De sökord som har används är följande;  bem-
maningsbranchen,bemmaningsföretag och Customer relationship management. De sök-
verktyg som används är de som finn tillängliga på Högskolan i Jönköpings bibliotek, sök-
ningarna har gjorts på artiklarna, uppsatsen och böcker rörande ämnesområdena i frå-
ga.Repstad (1999) menar på att litteraturen kan vara av olika karaktär, den kan vara norma-
tiv vilket kan vara värderande, eller deskriptiv då det är av beskrivande form. Denna litera-
tur kommer att vara underlaget för denna undersökning.  

2.5 Forskningsmetodik 
Termen metodik hänvisar till tillvägagångssättet vi närmar oss ett problem och därmed sö-
ker svar (Taylor & Bogdan 1949). Baserat på det befintliga problem som denna forskning 
har, har därför en lämplig metod valts som ska i ett senare skede generera i ett svar. Enligt 
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Ejvegård (1996) är metoden avsett för ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne som 
skall skrivas om och hur det är ämnat att behandla ämnet. Ejvegård menar även på att me-
toden påverkar och genomsyrar hela uppsatsen (Ejvegård, 1996). Av dessa orsaker har där-
för valet av den mest lämpliga metoden för denna undersökning visat sig vara en ytterst 
viktigt aspekt, sedermera har det därför disponerats mycket tid till denna del.    

2.5.1 Kvalitativ och Kvantitativ forskning 

De metoder som har tagits under hänsyn för denna undersökning är kvalitativa samt kvan-
titativa forskningsgrunder. Dessa två metoder skiljer sig mycket och beroende på vilken av 
dessa två som blir vald för denna undersökning kommer det att påverka tillvägagångssättet 
för hur denna undersökning kommer att ske. Därmed har denna undersökning en kvalitativ 
ansats, det kommer inte att bli av kvantitativt slag. Dock kommer båda forskningsgrunder-
na att revideras i följande stycken, det kommer även att finnas en förklaring till varför den 
kvalitativa ansatsen är vald. 

2.5.1.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning är en osystematisk metod som innehar en egen logik och sunt förnuft. 
Dock är litteraturen baserat på kvalitativ data är långa utförliga beskrivningar som vid ett 
senare skede ska generera i korta mängder av teori. Målet med denna metod är att uppnå 
”sanningens väg” (Barney  & Anselm 1997). 

2.5.1.2 Kvantitativ forskning 

Kvantitativ forskning handlar om all slags data som kan vara en produkt av alla sorters 
forskningsstrategier. Det kan sträcka sig från enkla till mer komplexa räkningar samt från 
testresultat eller priser. För att datan ska kunna vara användbar behöver den bli analyserad 
och tolkad. Kvantitativa analysmetoder kan tillgodose detta genom skapandet av tabeller 
och diagram som visar ett antal händelser. Detta genererar sedan i statistiska relationer mel-
lan variabler samt komplexa statistiska modeller (Saunders, Lewis, & Thornill 2003).   

2.5.2 Fallstudier  

Denna undersökning kommer att bedrivas på ett företag i bemanningsbranschen. Av sekre-
tess skäl samt på företagets begäran, kan namnet på detta företag inte nämnas i denna upp-
sats. Undersökningen kommer att bedrivas som en fallstudie, därefter kommer företaget 
därför att kallas för ”fallstudieobjektet” under denna uppsats.    

Då denna studie riktar sig ingående mot ett ”fall”, så kommer det som skall undersökas 
vara en specifik företeelse i fallstudieobjektets system. På grund av det nuvarande tillståndet 
i systemet kommer denna metod att tillämpas då det är ett särskilt fall som ska undersökas. 
Dock kommer det att göras visa likhetsgranskningar med likartade system för att få en mer 
djupgående uppfattning.   

Enligt Merriam (1994) är en fallstudie en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett 
program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Denna 
undersökning kommer specifikt riktas mot fallstudieobjektets system. Detta kommer att 
ske genom att ställa en enda händelse eller situation i fokus, med detta angreppssätt strävar 
man att belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller situa-
tionen i fråga (Merriam, 1994). 
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Vanligtvis används termen ”fallstudier” i samband med identifikation av specifika förfråg-
ningar, noterbart i dessa sammanhang är att denna motsäger två andra typer av samhällsve-
tenskaplig forskning, dessa är följande: den experimentella samt enkätundersökning-
ar(Hammersley & Gomm 2000). I denna undersökning kommer således att identifiera vissa 
förfrågningar som senare ska generera i en analys. 

Fallstudier kommer från en kvalitativ forskningsgrund, kvalitativa metoder är induktiva, 
vilket innebär att den fokuserar på process, förståelse och tolkning snarare än deduktiv och 
experimentella. Vad denna forskningsmetod ska illustrera är betoningar och tolkningar 
inom en viss avgränsad kontext (Merriam 1994). 

En grund till att denna metod används i denna undersökning är baserat vad Merriam (1994) 
menar på; att fallstudier blir lämpliga när syftet med utvärderingen är att skapa en bättre 
förståelse av den dynamik som ligger bakom ett program. Fallstudier kan även på ett bättre 
sätt än sammanlagda individegenskaper (ex statistiska skildringar) fånga situationer och mil-
jöer som påverkas av interventioner rörande en policy eller speciella program (Merriam 
1994). Bromley (1980, 23) menar på att man bör komma definitionsmässigt så nära ens in-
tresseområden som möjligt, dels via direkta observationer i naturliga miljöer och dels ge-
nom att metoden kommer åt subjektiva faktorer (tankar, känslor och önskningar), medan 
experiment och enkätundersökningar ofta använder härledd information, t ex från test och 
protokoll.  

Härmed faller dessa förhållanden inom de ramar som krävs för att tillämpa en fallstudie 
och av den orsaken har därför denna metod används för denna studie.  

När denna fallstudie genomförs kommer följande aspekter att behandlas: 

 

1 . Utgå från problemställning. 

2 . Skall ögonblicksstudie eller processtudie genomföras? 

3. Hur många fall behövs? 

4. Val av fall? 

5. Fastställande av databehov och metoder för datainsamling? 

6. Fältarbete 

7. Utforma och sammanställ fallbeskrivning. 

8. Uttolka och dra slutsatser. 

9. Vilken generaliserbarhet finns?   

    (Lundahl & Skärvad, 1992) 

I fallet med fallstudieobjektet ligger problemet på kundfokus sidan och deras kundrelatio-
ner. I dagsläget så räcker det system som fallstudieobjektet använder sig av helt enkelt inte 
till för att klara alla de funktioner som behövs. Fallstudieobjektet befinner sig i en tillväxtfas 
och inser själva att deras system inte är tillräckligt för att kunna underhålla och bibehålla 
alla deras kunder på ett bekvämt och effektivt sett. 
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2.5.3 Intervjuer 

Enligt Jacobsen (1993), är en intervju en kommunikation mellan tre olika parter, dessa är 
följande: en intervjuare, en respondent, samt en åskådare. I denna undersökning kommer vi 
att vara intervjuaren som bedriver forskningen och respondenten kommer att vara Fallstu-
dieobjektet med dess säljare och kunder.Dessa tre roller kommer att lyda under bestämda 
regler, vilket betyder att det finns förutbestämda frågor samt modeller som kommer att ef-
terföljas. Jacobsen (1993) menar även på att intervjuns syfte är att förmedla kunskap, upp-
levelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar samt även fungera som en kommunika-
tionskanal mellan intervjupersonens och åskådare där intervjuares funktion är att vara län-
ken mellan dessa två parter. Med dessa aspekter i åtanken har således intervjuer valts som 
metod, detta för att de ska kunna generera i användbar empiri för analysen i denna uppsats. 
För denna undersökning har de utförts tre intervjuer varav en med VD:n på företage och 
med två med säljare hos fallstudieobjeket.  

Intervjuer är en metod för datainsamling där informationen inhämtas genom att en inter-
vjuare ställer frågor till eller går in i dialog med intervjupersoner (Lundahl & Skärvad, 
1992). Med intervjuerna väntas det att få ett mer djupgående svar, då denna undersökning 
kommer att vara av kvalitativ form. 

Intervjuer kan bidra med data baserat på förståelse, möjligheter, vad människor kommer 
ihåg, attityder, känslor samt vad människor har gemensamt. Intervjuer kan vara mer explo-
rativa och kvalitativa därtill vara mer fokuserade på särskilda egenskaper i situationer och 
händelser (Arksey & Knight 1999).  

För att ta del av datan som intervjuerna bidrar med, samt att kunna utföra intervjuerna på 
ett tillfredställande sätt har därför stycken från Arksey & Knights (1999) modell tillämpats 
med egna modifieringar. Denna modell har modifierats av den anledningen att tidsaspekten 
som denna modell är avsedd för är av längre ändamål. De perspektiv som togs till beaktan-
de är följande: 

• Att tillämpa en intervjuteknik där respondenten känner sig trygg, att respondenten 
känner att den kan lita på den som intervjuar samt att respondenten känner en öp-
penhet gentemot den som intervjuar.   

• Att skapa frågor baserade på litteratur samt att frågorna är relevanta för responden-
terna. 

• Att skapa frågor som är baserade på forskningsfrågan. 
• Att inte ställa frågor som är irrelevanta där tid förloras. 
• Att få respondenten att illustrera och klargöra dess svar 
• Att ta del av datan som är relevant för undersökning. 
• Att ta hänsyn till tid i form av att utföra fler än en intervju är genomförda med re-

spondenten. 
• Att även ha hänsyn till att intervjuerna inte tar för lång tid, detta för att motverka 

icke fokusering av respondent. (Arksey & Knight 1999) 
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2.5.4 Struktur på intervjuer 

Enligt Arksey och Knight (1999) finns det tre typer av intervjuer. Dessa är strukturerade, 
ostrukturerade samt semistrukturerade. Strukturerad intervju är en metod för att få fram 
snabb lättförstålig deskriptiv data, exempelvis om man vill veta hur många som röker, vad 
det är för märke de röker samt hur många cigaretter per dag som de röker. Strukturerade 
intervjuer i dessa samband är mer lämpliga vid sammanhang där det ska genera i hypoteser 
som används senare för kvalitativa intervjuer (Arksey & Knight 1999).  

Ostrukturerad intervju är en metod för att gå mer djupgående kring ämnet. Intervjuaren 
bestämmer i förtid vilket ämne intervjun ska behandla, dock bara generellt. Under intervjun 
kommer intervjuaren att undersöka aspekter som kommer att belysas vidare. För övrigt 
kommer intervjuaren även att uppmuntra respondenten att vidare utveckla dennes svar 
(Arksey & Knight 1999).  

Semistrukturerad intervju faller inom ramarna mellan strukturerad samt ostrukturerad in-
tervju. Denna intervjumetod kommer dock närmare ostrukturerad intervju av den anled-
ningen att de genereras i kvalitativ data. Denna intervjumetodik är mindre formell än en 
strukturerad intervju, dock finns det en specifik agenda att följa med vissa ämnesområden. 
Detta fungerar genom att intervjuaren har valda ämnen att följa på förhand, samt genom 
att utveckla frågor baserat på temat under intervjuns gång. Intervjuaren ska även försöka få 
respondenten att utveckla sina svar kring det valda ämnet (Arksey & Knight 1999). 

För denna undersökning har således semistrukturerade intervjuer valts, av den orsaken att 
det finns en vald teori som ska belysas. Den är bäst lämpad och ansedd att kunna generera i 
mest uttömmande svar från respondent för att det sedan ska generera i empiri. Denna me-
tod anses också vara bäst lämpad för intervjuer då det ska belysas mer ingående i fallstudie-
objektets system. Strukturerade samt ostrukturerade intervjuer anses inte kunna framställa 
denna empiri av följande orsaker: Strukturerade intervjuer (enkät undersökningar samt 
formella intervjumetoder med korta och koncisa svar) ger inte den kvalitativa empirin då 
den enbart kan generera i hypoteser för vidare forskning. Ostrukturerade intervjuer har 
ingen uppbyggnad och därför kan det ge svårigheter att förstå empirin. Således har därför 
semistrukturerade intervjuer valts för denna undersökning. 

Frågorna för intervjuerna är baserade på den valda teorin. Den valda teorin består av fyra 
ämnesområden och grundat på dessa har därmed intervjufrågorna utformas. Då, den finns 
fyra ämnesområden har därmed den semistrukturerade intervjumetodiken används, då de 
har utvecklats frågor under intervjun gång dock inom ramarna för ämnesområden i frå-
ga.Den valda teorin kommer att belysas i efterkommande kapitel där den valda CRM teorin 
kommer att klarläggas.  

2.6 Observationer  
Denna undersökning kommer att använda observationer. Observationer är en metod för 
att samla in data genom att delta i de studerade människornas vardagsliv, att iaktta vilka si-
tuationer människor agerar utifrån och hur de uppför sig i dessa situationer. I denna under-
sökning kommer således att göras under ett möte mellan fallstudieobjektet och en av dess 
kunder, detta för att belysa hur båda parterna agerar gentemot varandra samt de situationer 
de befinner sig i(Fangen 2005).Under mötet användes en bandspelare för att dokumentera 
allt som sades, detta för att sedan revidera och analysera det i ett senare skede. 
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 Att påpeka, av sekrettesskäl kan inte kundens namn anges. Inför mötet vart kunden in-
formerade att det skulle ske en observation, och mötet utfördes men kundens godkännan-
de. 

De olika typer av observationer som har revideras är följande: Fullt deltagande, icke-
deltagande samt delvis deltagande observationer, dessa kommer att redogöras nedanför: 

Fullt deltagande observationer är en metod där den som observerar känner sig som en 
av deltagarna. Syftet med ett sådant deltagande är att utveckla ett insides perspektiv på det 
som sker. Detta betyder att forskaren inte ser bara ser det som sker utan att han känner det 
också. 

Icke-deltagande observationer innebär att det endast observeras, utan att det involveras i 
samspelet, exempelvis under ett säljmöte då relationen mellan kund och säljare ska beaktas. 
Detta ska ske utan att observatören påverkas det fenomenet som ska studeras. Observatö-
ren ska under inga som helst omständigheter påverka de fenomenet som undersöks.   

Delvis deltagande observation är innebär att det deltas i det sociala samspelet, men inte i 
de miljöspecifika aktiviteter, de vill säga de aktiviteter som är speciella för den aktuella mil-
jön. Exempelvis, när det studeras ett fenomen där det finns personer och dessa studeras i 
dess naturliga miljö, det som ska ske är att observatören inte är med i aktivitet utan istället 
pratar med deltagarna och frågar deltagarnas om deras upplevelser (Fangen 2005). 

I denna undersökning kommer följaktligen Icke-deltagande observationer att användas. 
Denna observations metod valdes för att det ska deltas i ett säljmöte med fallstudieobjektet 
tillsammans med en kund. Observationens syfte i detta sammanhang är belysa relationer 
mellan kunden och fallstudieobjektet. Orsaken till att icke-deltagande observationer valdes 
är för att de endast ska skådas hur relationen är mellan dessa parter samt hur det fungerar. 
Det ska inte deltas i under mötet, då denna undersökning inte har till syfte att påverka mö-
tet utan istället ska iaktta dess aktiviteter.  

2.7 Analysmetod  
För att denna undersökning ska kunna analysera de befintliga data som samlats fordras en 
analys metod. Den valda metoden för denna undersökning är således Enligt Saunders, Le-
wis & Thornhill (1997) analys metod för kvalitativ data. Denna metod blir lämpig för denna 
undersökning då den blir passande för den valda teorin. Följande är den valda teorin struk-
turerad efter visa ämnen som kan i denna analys metod generera i antaganden. Analysme-
toden kommer att användas på den emperi som har samlast och baserat på den valda me-
toder för denna undersökning.   

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (1997) finns det ingen standardiserad metod för att 
analysera kvalitativ data. Dock finns det en mängd traditioner för analys strategier inom 
kvalitativ forskning, detta är även baserat på vad det är för data som ska behandlas . Tesch 
(1990) kategoriserar dessa strategier i fyra olika områden, dessa är följanden:  

 

� Att förstå karaktären av språket som används 
� Att upptäcka regelbundenheter 
� Begreppsliggöra meningen av texten eller handlingen 
� Reflektioner 
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Saunders, Lewis & Thornhill (1997) menar även på att dessa ovan nämnda strategier är en 
differentiering av kvalitativa analyser. Detta tyder på att det finns olika angreppssätt för 
analys av kvalitativ data, utredningen kan vara högt strukturerad eller av lågt analytiskt slag. 
Oavsett vilket angreppssätt som väljs det finns det vissa kriterier som den insamlade empi-
rin måste uppfylla för att kunna behandlas, dessa är följande: 

 

1. Att det går att begripa samt hantera den. 
2. Att data är integrerad sam relaterad baserad på olika utskrifter samt noteringar. 
3. Att det går att identifiera nyckel teman eller mönster vilket möjliggör framtida 

forskningar. 
4. Att det går att utveckla eller testa hypoteser baserat på de mönster som uppstår det 

från de relationer som uppstår från empirin 
5.  Att det sätts upp samt verifieras av slutsatser (e.g Dey, 1993; Miles & Huberman, 

1994). 
 

 Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (1997) finns det fyra olika aktiviteter som kan utföras 
baserat på de kriterier som empirin måste uppfylla för att behandla kvalitativ data, dessa är: 
Kategorisering, Enhetsliggöra av data, Egenkännedom av relationer samt utveckling av ka-
tegorier och Utveckling samt testande av hypoteser. Dessa kommer att redogöras i följande 
text. 

2.7.1 Kategorisering  

Kategorisering innebär att man klassificerar det befintliga data i meningsfull data. Detta kan 
göras baserat på det teoretiska ramverket. Genom att utföra denna kategorisering av data 
baserat på det teoretiska ramverket härleder det till en klar struktur som är relaterad till 
forsknings processen samt analysen (Saunders, Lewis & Thornhill 1997).    

2.7.2 Enhetsliggöra av data   

Detta moment i analys processen innebär att det ska sammanfogas relevanta ”delar” eller 
stycken av data, dessa kommer att bli behandlade som enheter samt bli relaterade till den 
mest lämpliga kategori som utfördes i den föregående delen av analysen. En enhet kan vara 
ett antal ord, en mening, flera meningar, en hel paragraf eller annan mängd av data som 
passar kategorierna. För att denna företeelse av den analytiska processen ska ske, innebär 
det att det finns förpliktelser i förhållande till syftet att uppsatsen, det vill säga att det har 
tagits ställning till syftet av uppsatsen när det har valts relevant data för de olika kategorier 
som finns.     

2.7.3 Egenkännedom av relationer samt utveckling av kategorier 

Detta moment medför att det analyseras eller söks efter ”nyckel” teman samt mönster eller 
relationer i det kategoriserade data. Detta kan leda till att kategorierna behöver i efterhand 
omdisponeras samt att data behöver omplaceras (Saunders, Lewis & Thornhill 1997). Det 
kan även lede till att kategorierna fordrar en ytterligare fördelning eller en integration av fle-
ra kategorier(Dey 1993: 95). 
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2.7.4 Utveckling samt testande av hypoteser 

När utförandet av identifikationen av mönster har utförts samt igenkännandet av kategorier 
är utförts, ska det vara möjligt att utveckla hypoteser. Dessa hypoteser ska även vara fram-
ställda i det avseendet att de kan testas under analys processen. Enligt Silverman (1993:1) är 
en hypotes en testbar påstående. För att denna process ska kunna ske, fordrar det likaså att 
ett test mellan kategorierna utförs, detta för att urskilja relationerna mellan dessa grupper 
för att bevisa att det finns en relation (Saunders, Lewis & Thornhill 1997). 

Saunders, Lewis & Thornhill (1997) menar även på att genom att testa, urskilja alternativa 
förklaringar samt sökandet efter negativa förklaringar som kan uppstå, i förhållande till de 
påståenden samt hypoteser som har utvecklats under analys processen, kan leda till en ut-
veckling av valida samt väl grundade slutsatser.  

2.8 Validitet och reliabilitet 
Med validitet avses att man som forskare verkligen ska mäta det som man avser att möta 
(Ejvegård, 1996). Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas 
dvs.; kommer undersökningen således att ge samma resultat om den upprepas?(Merriam, 
1994). 

Enligt Ejvegård (1996) finns det fyra specifika metoder för att testa reliabilitet i intervjuun-
dersökningar. Dessa kommer att redogöras nedan och även beskrivas hur de han andvänts i 
denna undersökning: 

Återtestning: Detta kan gå till genom att testa samma individ två gånger. Om det visar sig 
vara stora skillnader mellan svaren kan undersökningen anses ha låg reliabilitet. Ett annat 
perspektiv som måste tas i beaktande är tidsfaktorn. Respondenten kan vid ett senare tillfäl-
le svara på ett annat sätt trots att det är samma frågor. En möjlig orsak kan exempelvis vara 
att respondenten har fått större erfarenheter och ser fenomenet från ett annat perspektiv. 
För att utföra detta intervjuades därför respondentera(VD: n och säljare) vid ett flertal till-
fällen med samma typ av frågor 

Halveringsmetoden: Svaren delas upp slumpmässigt i två delar och jämförs sedan med 
varandra. Ju mindre avvikelser som föreligger desto bättre reliabilitet anses testet ha. Detta 
genomfördes genom att dela upp de svar som inkom från intervjuerna, de delades sedan 
upp i två delar och genomföres sedan med varenda. Detta för att senare kunna fastsälla 
eventuella avsteg från de svar som lämnats från respondenterna.  

Parallellmetoden: Utgångsläget är två skilda enkätmätningar vilket har till syfte att mäta 
samma sak. Om detta visar sig vara fallet, att båda dessa mätningar har samma eller liknan-
de resultat, kan resultatet bekräftas som god reliabilitet. För att genomföra denna metod 
användes således en till intervju med andra frågor, dock var frågorna baserade på samma 
teori områden som den föregående intervjun.   

Kontrollfrågor: Ett mindre antal frågor (med en annan lydelse), läggs in i enkäten, vilket 
har till syfte att efterfråga samma sak som tidigare efterfrågats i intervjun. Vid god reliabili-
tet är svaren identiska (Ejvegård, 1996). I denna undersökning har kontrollfrågorna an-
vänds, detta har gjorts genom att i samma intervju ha frågor med samma betydelse dock 
med en annan formulering. 

Att utföra en validetsprövning är svårare än att utföra en reliablitetsprövning. Ejvegård 
(1996) menar på att det strängt taget endast kan ske om man har något annat mått att jäm-
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föra med. Det som Ejvegård (1996) dock fastställer är att vid låg reliabilitet hos ett mätin-
strument (och där med låg reliabilitet på måttet), blir även validiteten låg. Att inneha en god 
reliabilitet anses vara erforderligt dock betyder det inte att det är förutsatt att det är en god 
validitet. 

2.9 Diskussion av vald metod 
De svårigheter som kan uppstå med den valda metoden är att det vara påfrestande för re-
spondenten. Trots den valda metoden för intervju, där det finns klara perspektiv som tas i 
hänsyn för att få en optimal respons från respondenten, kan det ändå vara besvärlig för re-
spondenten. I denna undersökning intervjuades förutom VD: n även säljare, såldes kunde 
de bli mödosamt då det krävdes att det utgick från deras vanliga arbetsuppgifter på VD: ns 
begäran. Att utföra dess intervjuer (helst flera gånger) kan vara tidskrävande, samt att re-
spondenten måste lämna sina normala arbetsuppgifter.  

En annan metod som övervägdes för denna undersökning var att nyttja enkätundersök-
ningar. Denna metod hade förenklat möjligheten till att nå ut till fler respondenter hos fall-
studieobjektet. Dock, finns det inte samma möjlighet att få den nivå av kvalitativ under-
sökning som detta fall kräver.  

Kellman (1982) beskriver hur intervjusituationen innebär en minskad kontroll när det gäller 
respondentens uppträdande. Det finns alltid risker med att intervjuarna inte alltid ger kom-
plett information om undersökningen och kan ställa frågor som inte har något direkt sam-
band med ämnet för intervjun(Kellman, 1982). 

 

 

 

 

 



  

- 17 - 

3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel går vi igenom de teorier som ligger till grund för både empiri insamlingen och analysen av den 
insamlade datan. Först behandlar vi de CRM teorier som vi anser kommer att hjälpa oss att hitta den in-
formationen vi behöver för att besvara forskningsfrågan, för att sedan beskriva bemanningsbranschen i sin 
helhet. 

3.1 CRM Modeller 
De CRM teorier vi använder oss av i detta arbete är främst Adrien Payne´s fyra processer 
och Kaj Storbacka och Jarmo R. Lethinen´s relationslära. Vi kommer även att beröra olika 
CRM begrepp som vi tycker är relevanta för denna C-uppsats. Anledningen varför vi valt 
Adrien Payne´s fyra processer är att teorin beskriver översiktligt hur CRM kan öka värdet 
av ett företags kundrelationer, medan Kaj Storbacka och Jarmo R. Lethinen´s relationslära 
beskriver i detalj värdeskapande av en relation till kunden.  De CRM begrepp vi använder 
oss av kommer att hjälpa oss specifikt för Fallstudieobjektet och bemanningsbranschen.  

3.1.1 Definition av CRM 

CRM är ett relativt nytt begrepp inom affärsvärlden och har tolkats åtskilliga gånger av 
experter på området. Därför kan det vara svårt att exakt definiera vad CRM innebär. 
Vissa tolkar CRM som ett tekniskt verktyg som hjälper företaget att marknadsföra sig, 
andra menar att CRM är en kultur som företaget kan adoptera för att förändra organisa-
tionen. I grund och botten är alla överens om att kunden ska uppleva ett högre värde av 
relationen.  

3.1.2 Adrien Payne´s fyra processer 

Enligt Payne så är nyckeln till effektiv CRM inte vilken typ av teknologi man använder, 
utan hur väl företaget klarar av olika processer inom organisationen. Payne delar upp de 
olika processerna i fyra områden, the Strategy development process, Value creation 
process, Multi-channel integration process. 
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Figur 1: Payne´s processer (Payne, 2006) 

Strategy development process 

Idag inser många företag vikten av att ha bra relationer, i synnerhet bra kundrelationer. 
Strategy development process fokuserar på både företagets affärsstrategi och kundstrategi för att 
långsiktigt skapa bra kundrelationer. Först och främst bör företagets affärsstrategi ses över 
för att garantera en fungerande CRM strategi. Företaget måste förstå sina egna styrkor och 
svagheter samt sina konkurrenters kvalitéer för att få en uppfattning om hur marknaden ser 
ut. Dessutom behöver företaget bestämma sig för vilka kunder som är viktiga och vilka 
som de kan klara sig utan. Genom att segmentera marknaden och dela upp kunderna i olika 
kategorier kan företaget få en bild över vilken strategi som ska användas. (Payne, 2006). 

Viktiga frågeställningar: 

• Var är vi nu och vad vill vi åstadkomma? 
• Vilka är kunderna vi vill ha och hur ska vi segmentera dem? (Payne, 2006). 
 

Value creation process 

Value creation process transformerar den ovan nämnda strategin strategy development process till en 
handlingsplan om hur företaget kan skapa värde både hos kunden och för företaget. Payne 
har tagit fram tre olika beståndsdelar av värdeskapande processen: Fastställa vilket värde 
företaget kan tillhandahålla sina kunder; fastställa vilket värde företaget kan utvinna från 
sina kunder; och genom detta värde utbyte, maximera livstidsvärdet av kunden. Syftet är att 
erbjuda ett värde gentemot kunden som är mer lukrativt än företagets konkurrenter. För att 
kunna erbjuda ett bättre värde behöver företaget utvärdera detta värdeutbyte. (Payne, 2006) 

Viktiga frågeställningar: 

• Hur ska vi tillhandahålla värde till våra kunder? 
• Hur ska vi maximera livstidsvärdet av de kunder vi vill ha? (Payne, 2006). 
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Multi-channel integration process 

Denna process inriktar sig på vilken kombination av kommunikationskanaler som är bäst 
lämpade tillsammans. Kunden måste bli tillfredställd på alla plan och det är viktigt att alla 
kommunikationskanaler håller samma höga standard och kvalité. Företaget måste noggrant 
undersöka vilka kanaler som är bäst att använda och sedan integrera dessa för att uppnå 
bästa standard. Utvecklingen av nya kommunikationskanaler gör att företag måste vara 
flexibla och beredda på att ständigt förändra sig med sina kunder. För att nå framgång 
inom CRM måste företaget samla och analysera kunskap de får genom sina kanaler på ett 
effektivt sätt. (Payne, 2006) 

Viktiga frågeställningar: 

• Vilka är de bästa sätten att nå kunderna och kunderna att nå oss? 
• Hur ser en bra kunderfarenhet ut genom de olika kommunikationskanalerna? 

(Payne, 2006) 
 

Information management process 

Den här delen av Payne´s fem processer inriktar sig på att samla in all kunskap om kunden 
och bygga upp en helhetsprofil som kan användas för att skapa en god relation med kun-
den och förbättra kundens uppfattning om företaget. För att kunna bygga upp profiler om 
kunden krävs i vissa fall kraftfulla verktyg. Det omfattar allt ifrån databaser till sofistikerade 
analysverktyg (Payne, 2006). 

Viktiga frågeställningar: 

• Hur ska vi organisera information om kunden? 
• Hur kan vi förstå kunden och använda det för att förbättra CRM? (Payne, 2006). 

 

3.1.3 Kaj Storbacka och Jarmo R. Lethinen´s CRM-relationer 

Kaj Storbacka och Jarmo R. Lethinen har en tydlig relationsbaserad syn på CRM. Här be-
står CRM av att bygga varaktiga relationer, snarare än att inkassera pengar på enskilda affä-
rer. 

Författarna anser att för att kunna skapa en bestående lönsam relation, måste företag förstå 
relationerna i detalj och analysera varje relation så att företaget selektivt kan välja relationer 
som är lönsamma. Denna process leder till att de kan omarbeta strategin för olönsamma 
kunder, samt känna igen en lönsam relation innan den påbörjats. Detta proaktiva synsätt 
kan spara företaget resurser och tid.   

 

Kundrelationer – Utbyte av resurser 

”Det är viktigt att ha en djupgående förståelse för kundens värdeskapande process och re-
lationens natur för att kunna erbjuda möjligheter. Kundens värdeskapande process bör ana-
lyseras med utgångspunkt i kunskap, handlingar och känsla” (Storbacka & Lethinen, 2000, 
p 34).  
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Med ordet ”värde” menar författarna att det kan ses från tre olika perspektiv. ”Relations-
värde i allmänhet syftar på kundens värde för företaget. Värdet inom organisationen refere-
rar till den grundläggande uppsättningen värderingar som utgör företagskulturen. Värde-
skapande hänför sig till uppfyllandet av målen med en process” (Storbacka & Lethinen, 
2000, p 7).  

Författarna anser att en varaktig kundrelation kan byggas genom tre resurser, kunskap, 
handlingar och känsla. Dessa resurser ska i form av utbyte, gemensamt arbetas fram. Det 
handlar således inte bara om att utbytet ska ske monetärt, genom att kunden betalar pengar 
för produkten/servicen, utan att en varaktig relation byggs mellan företaget och kunden.  

 

Känsla 

Klimatet i dagens företagsvärld är hård och skillnaden mellan ett vinstdrivande företag och 
ett företag som går med förlust kan avgöras av små marginaler. Därför är det extra viktigt 
att kunden har förtroende för företaget de köper sina produkter/tjänster av. Här spelar 
känslan en viktig roll. Speciellt viktigt är det i början av en kundrelation. Den emotionella 
dimensionen av relationen måste vara ömsesidig om samarbetet mellan kund och företag 
ska fortsätta utvecklas.  

 

Kunskap 

Lika viktigt som att vinna kundens förtroende, lika viktigt är det att förmedla kunskap till 
kunden. Kunder har oftast en lång rad av leverantörer att välja från. Genom att förmedla 
företagets budskap och nå fram till kunden kan intresse väckas. 

”Företag har av tradition varit intresserade av hur kunder betraktar dem och deras produk-
ter. Ju större andel av en kunds tankar ett företag kan vinna, desto större är sannolikheten 
att kunden kommer att köpa produkter från det företaget.” (Storbacka & Lethinen, 2000, p 
47).  

I bemanningsbranschen är det svårt att förmedla ut sin kunskap till kunder. Fallstudieob-
jektet har stora svårigheter att förmedla ut vilken typ av kompetens de anställda har. Kun-
derna vet helt enkelt inte att företaget kan hjälpa dem med andra typer av arbetsuppgifter. 

”Kunder är ofta inte ens medvetna om företagets möjligheter. Företagen bör göra informa-
tionen mer tillgänglig för kunderna om hur de ska agera så effektivt som möjligt i en rela-
tion och verkligen dra nytta av företagets kompetens.” (Storbacka & Lethinen, 2000, p49).  

Här finns en stor möjlighet till att stärka och bygga upp livstidsrelationer med kunder. 
Dessutom så främjar det ekonomin att fokusera sig på en befintlig kund istället för att hitta 
nya. Detta berör vi längre fram i arbetet eftersom vi tror att det är ett av huvudproblemen i 
Fallstudieobjektets kundhantering.  

Ur leverantörsperspektiv är kunskap en ännu större resurs. Kunskap om kunden är vitalt 
för att få CRM att fungera. Kunskap som tas in i företaget lagras i databaser och behandlas 
och analyseras för att sedermera användas för att ta fram affärs och kundstrategier. 
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Handlingar 

För att öka relationsvärdet måste båda parter investera ansträngningar i relationen. Förut-
om pengar behöver både kunden och inte minst företaget investera tid i relationen. Tid är 
oftast det som det finns minst av och är därför extra viktigt att tänka på ur konkurrenssyn-
punkt. Genom aktiviteter och handlingar kan företaget öka kundlönsamheten. Handlingar 
kan främja relationen genom att kunden får avkastning på sina investeringar och känner 
därför att relationen är lukrativ.  

Påståenden nedan är framtagna av författarna och syftar till att se var någonstans företaget 
befinner sig ur ett CRM-perspektiv. Dessa påståenden kommer att användas när vi gör vår 
analys av Fallstudieobjektet. Företaget ska antingen svara ja eller nej på frågorna och resul-
tatet kommer att ge svar på vad som är bra och vad som kan förbättras. 

• Vi inser att utbyte innebär mer än endast ett utbyte av produkter/tjänster. 
• Våra kunder är medvetna om vad vi kan uppnå genom att arbeta tillsammans. 
• Vi känner till våra kunders värdeskapande processer. 
• Vi har vunnit våra kunders förtroende genom att kommunicera våra grundläggande 

värderingar. 
• Vi har informerat våra kunder om olika möjligheter och verksamhetssätt. 
• Vi har lyckats få våra kunder att delta och anstränga sig i relationen. 

 

Relationsstruktur 

Företag som är i behov att utveckla sina kundrelationer måste ha en förståelse hur dessa är 
uppbyggda. Denna förståelse kan användas till att skapa kundstrategier som leder till ökat 
värde av relationen. Genom att analysera relationens struktur kan företaget få insikt om de-
taljer som påverkar relationens värde.  

”En leverantörs kundbas består av olika kundrelationer. En kundrelation består i sin tur av 
kundmöten som i sin tur består av olika aktiviteter. Tillsammans utgör de en relationsstruk-
tur. Kundrelationer måste utvecklas på skilda nivåer: kundbasnivå, relationsnivå, mötesnivå 
och aktivitetsnivå. Utvecklingsproblemen, möjligheterna och verktygen skiljer sig åt bero-
ende på nivå.” (Storbacka & Lethinen, 2000, p 56).  

Med ordet kundbas menar författarna företagets totala antal kunder, som i sin tur kan inde-
las i olika portföljer. Relationsstruktur definieras: ”relationerna i en kundbas består av mö-
ten som i sin tur är uppbyggda av aktiviteter” (Storbacka K, Lethinen J.R, 2000, p 7) 

Det är speciellt intressant att undersöka kundbasens lönsamhet. Genom att analysera struk-
turen av företag som är mer lönsamma än andra kan strategier tas fram för att förbättra de 
mindre lönsamma kunderna. På så sätt kan företaget öka lönsamheten i sin kundbas. Ana-
lys av aktiviteter och registrering av den kunskap som utvinns ger företaget insikt om hur 
relationer ska skötas i framtiden. Dessutom får företaget en inblick om hur mycket relation 
kostar att sköta.  

Kundbasen kan delas in i portföljer. Efter analysen och utvärdering av relationerna kan 
strategier skapas för respektive portfölj. Företaget kan välja vilka relationer de vill ha och 
utveckla strategier skräddarsytt för portföljen. Vidare bör kommunikationskanaler definie-
ras för varje kund så att företaget kan utvärdera vilken som passar bäst både från relations-
värde-perspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. 
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Dessa påståenden kommer att behandlas på samma sätt som beskrivs i kundrelationer - ut-
byte av resurser 

• Vi gör regelbundna beräkningar av våra kundrelationers lönsamhet. 
• Vi vet hur stor andel av våra kundrelationer som är lönsamma. 
• Vi har grupperat våra kundrelationer efter lönsamhet. 
• Vi har fastställt lönsamhetspotentialen i vår kundbas. 
• Vi sköter våra relationer genom många olika kanaler 

 

3.2 Interaktiv CRM 

Bill Schmarzo (1999) har skrivit ett whitepaper som handlar om hur man kan öka interakti-
viteten med kunden genom att samla på sig kunskap och investera i de länkar som direkt 
ökar kundvärdet. Kundens beslut om att köpa en vara eller tjänst baseras inte bara på jäm-
förelser mellan produkter och tjänster, utan även på vilken relation de har med leverantö-
ren. Genom sofistikerade CRM verktyg kan leverantören samla på sig kunskap för att byg-
ga en värdefull relation. CRM känner igen vilka kunder som är lukrativa och inte. På så sätt 
är det möjligt för företaget att skapa strategier för att behålla sina bästa kunder och få dem 
att köpa mer av företagets tjänster. På samma sätt kan CRM hjälpa företaget att identifiera 
de kunder som inte är lika lukrativa och skapa strategier och program för att göra de mer 
lönsamma (Schmarzo, 1999). 

Ur ett historiskt perspektiv har CRM utvecklats från att vara produktfokuserad som säljer 
sina produkter och tjänster till så många som möjligt, till att vara kund och relationsfokuse-
rad. Detta skiljer sig naturligtvis mellan olika branscher och många företag behöver mark-
nadsföra sig genom att nå ut till så många som möjligt. I bemanningsbranschen är det av 
yttersta vikt att skapa en relation och få kunden att återvända. Därför är det viktigt att för-
stå vad varje kund behöver och vad de vill med relationen. Denna kunskap används seder-
mera till att ge bättre service och förbättra relationsvärdet. Denna relation är unik för varje 
kund och brukar kallas för en ”one-to-one” relation där behovet är olika från kund till 
kund (Schmarzo, 1999). Enligt Peppers och Rogers passar affärsverksamheter med relativt 
liknande kundbehov och kundvärderingar bättre med mass-marknadsföring medan de med 
varierande kundbehov behöver enskilt riktad marknadsföring (egen översättning). 
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Figur 2: Interaktiv CRM (Schmarzo, 1999) 

 

Bilden ovan beskriver hur ett företag genom att samla kunskap om en specifik kund kunna 
öka nivån av interaktivitet med kunden. Företag kan röra sig längre ut till höger på den ho-
risontella axeln genom att utöka kundens behov av företaget. Företaget bör ha som mål att 
successivt röra sig uppåt vertikalt för att skapa en interaktiv relation med kunden. Detta 
kan exempelvis göras genom att erbjuda en större portfölj av tjänster. Ett annat alternativ 
som många företag börjat göra är att investera i de länkar i värdekedjan som direkt ökar 
kundens värde av relationen. Det kan vara support, lojalitetsprogram och ny innovativ ser-
vice.  

3.3 Bemanningsbranschens utveckling i Sverige 
Bemanningsföretag är en relativt ny aktör på en allt mer rörligare arbetsmarknad, där indi-
vider rör sig mellan arbetsgivare och arbetsuppgifter högst frekvent. Detta har i sin tur fört 
med sig de mer eller mindre tillfälliga arbetsrelationerna som de förmedlar. Dessa arbetsre-
lationer är i och för sig inga nya fenomen men storleken av deras användning har föränd-
rats drastiskt över tiden (Bergström, 1998). 

Bemanningsföretag har sedan slutet på 1800- talet funnits i någon form på den svenska ar-
betsmarknaden ända fram tills 1935, då en lag infördes som innebar att personaluthyr-
ningsverksamheten inte längre var tillåten. Efter detta införande användes tillfällig arbets-
kraft endast i enstaka fall och då under speciella omständigheter. Detta ledde i sin tur till att 
den privata arbetsförmedlingen försvann successivt fram tills 1967 (Walter, 2005). 

Då Sveriges arbetsmarknad genomgick en ekonomisk kris under 90-talet krävdes en för-
ändring. Detta skedde dels genom att lagstiftningen anpassades till situationen och därmed 
uppkom ”Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft” 1991:746 
(ALMEGA, 2006). Denna lag trädde i kraft 1993 och var en början på avregleringen i syfte 
att underlätta tillfälliga arbetskontrakt (Walter, 2005).  
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Resultatet av att dessa lagar infördes innebar att de tidigare regler som hade hämmat an-
vändningen av tillfällig arbetskraft nu avskaffades (Bergström, 1998). Detta ledde i sin tur 
till att allt fler bemanningsföretag nu kunde etablera sig på arbetsmarknaden som betydan-
de aktörer. Det togs sedan ett beslut i samband med dessa avregleringar om att effekterna 
som medföljde skulle utredas efter tre år. Det utredningen sedan visade var att avreglering-
en av arbetsförmedlingsmonopolet haft positiva effekter på arbetsmarknaden. Slutsatsen 
som kunde dras var att bemanningsbranchen, tvärtom om vad som sades innan, fungerade 
problemfritt och inte alls konkurrerade ut de ordinarie jobben. Det var snarare så att bran-
schen skapade fler jobb (ALMEGA, 2006) och har sedan avregleringen vuxit med i genom-
snitt 50-60 % per år fram till och med år 2001 då tillväxttakten minskat varje kvartal (Sten-
shamn, 2001). 

År 2000 avstannade tillväxten för att därefter återigen tillta under 2004 (Bäckström, 2005).  
Idag arbetar cirka 31 500 personer inom branschen, vilket är 0,87 procent av den totala ar-
betskraften och mycket tyder på att branschen i framtiden kommer att utgöra en stor del av 
den svenska arbetsmarknaden (ALMEGA, 2006) 
 

3.3.1 Bemanningsföretagens påverkan 

Bemanningsbranschen involverar även risker då företagen tar på sig rollen som mellanhand 
för att täcka efterfrågan av arbetskraft från kunden. Detta sker i form av passande kandida-
ter som finns i företagets databas (Bergström & Storrie, 2003). I samband med att denna 
mellanhand ökar i användning och blir en alltmer större aktör på arbetsmarknaden, blir den 
allt mer omdiskuterad och ifrågasätts av de inblandade parterna som har en tvetydig upp-
fattning om effekterna som den medför. Flexibilitet har blivit ett begrepp som är av stor 
betydelse för kundföretag och då blir inhyrning av arbetskraft ett komplement eller ett val 
istället för egna anställda i syfte att åstadkomma större flexibilitet (ALMEGA, 2006). 

Walter (2005) menar på att matchningsarbetet är en komplex aktivitet. Detta då matchning-
en sker i flera segment så som mellan bemanningsföretag och kund, och bemanningsföre-
tag och kandidater. Då kunden kommer med specifika krav på kostnader, kompetens och 
personliga egenskaper, blir det upp till bemanningsföretag att överbygga motstridiga förut-
sättningar och intressen. Vidare så gäller det även för bemanningsföretag att hitta lämpliga 
kandidater med passande kompetens, som är beredda att underordna sig specifika uppdrag 
och de arbetsvilkor som det medför (Walter, L. 2005). 

Det finns flera argument för att bemanningsföretag ska påverka arbetsmarknaden på ett 
positivt sätt. Några av dessa argument är att närvaron av bemanningsföretag skapar flexibi-
litet på arbetsmarknaden då företag kan, med hjälp av dess tjänster, anpassa arbetskraften 
till den aktuella marknadssituationen på ett bekvämare vis. Ett annat argument är att då fö-
retag ibland behöver en specifik kompetens under en specifik tid så går det att lösa genom 
tillfällig anställning av bemanningsföretagens kandidater. Dessutom finns det förhoppning-
ar att allt detta ska få företag, som inser de positiva effekterna av denna typ av anställning, 
att anställa allt mer som i sin tur skulle leda till en minskad arbetslöshet (Knocke et al., 
2003). Bland nackdelarna som nämns av Bergström och Storrie (2003) med denna form av 
anställning är att kandidaterna saknar en trygghetskänsla vid en tillfällig anställning, ofta har 
en sämre löneutveckling och betydligt mindre påverkan på sin egen arbetssituation samti-
digt som det facklig stödet ofta saknas. Detta leder till att de allt som oftas befinner sig i ett 
ingenmansland. 
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Bemanningsbranschen är en ny och expanderande bransch både i Sverige och i andra län-
der. Verksamheten har inte störst omfattning i Sverige, vilket antyder att det kan finnas 
möjligheter för fortsatt expansion. Ett problem vid analyser av branschen har varit att det 
saknats bra officiell statistik (Andersson & Wadensjö 2004). 

3.3.2 Informationsteknologi inom bemanningsföretag 

I dagens kunskapssamhälle har betydelsen av den enskilde individen fått ett högre värde än 
förr i tiden. Resultatet har blivit att den mänskliga produktionsfaktorn har blivit en central 
del inom företag och även en nyckel till framgång (Upton, 2001). Det som går att härledas 
utav den förändrade samhällsstrukturen är att informationsteknologin har haft en dramatisk 
utveckling samt påverkan (NUTEK, 1997), och bemanningsbranschen är inget undantag. 
Den ökade betydelsen av mänsklig kunskap i kombination med informationsteknologin har 
således blivit kärnan, snarare än materiella produktionsmedel, och resulterat i det som i da-
gens samhälle betecknas som framgång (Malone, 1997). Således går det att konstatera att 
informationsteknikens inträde och organisationsförändringar är två högst sammanbundna 
områden (Yates & von Maanen, 2001). 

Informationssystem har fått en alltmer betydande och krävande roll bland bemanningsföre-
tag. Detta då ökat utbud av kvalificerade arbeten i kombination med ökad utveckling av ar-
betsspecialisering har inneburit att matchningen av en specifik arbetsuppgift mot arbetssö-
kande har fått en större betydelse och blivit en alltmer komplex process (Walter, 2005). Sys-
tematiserade och standardiserade rekryteringsprocesser har som målsättning att uppnå 
kostnadseffektivitet och se till att matchningen underlättas för den som är ansvarig för 
matchningen. Detta genom att relevant information fås fram på ett snabbt och enkelt sätt, i 
syfte att få en rättvis behandling av kandidaterna (Bergström, 1998). Ett sätt att standardise-
ra och systematisera processen är implementering av ett informationsteknologiskt stödsy-
stem.  

Effektiviteten i ett bemanningsföretags rekryteringsprocess har stor påverkan på hur fram-
gångsrikt företaget är. Genom att med hjälp av ett affärssystem vara ytterst träffsäker och 
noggrann i matchningsprocessen byggs ett starkare förtroende upp till så väl kunder, kan-
didater och samhället i övrigt. Detta stärker företagets position ute på den hårt konkurre-
rande marknaden. Beroende på ett bemanningsföretags storlek, omfattning och strategi va-
rierar även typen av affärssystem men själva användandet av dessa anses i dagsläget vara en 
självklarhet. Förändringarna är ofta underförstådda och sker på olika sätt för att i största 
möjligaste mån anpassas för den specifika organisationens behov och karaktär. (Yates & 
von Maanen, 2001). 

Koncentrationen hos dessa affärssytem har således varit på företagets kandidater och rekry-
teringsprocessen men har med tiden förflyttat sig till dess kunder. Detta då bemanningsfö-
retag insett vikten av att ha ett affärssystem som underlättar relationen till sina kunder.  

Walter (2005) beskriver en viktig delfunktion inom ett av de största bemanningsföretagens 
system. Denna funktion har som uppgift att segmentera både gamla och potentiella kunder. 
Det som menas med segmentering är att det sker en sorts rankning efter företagens poten-
tial som kund där de viktigaste faktorerna som bestämmer rankningen är storleken, dess 
tillväxt och deras tidigare användning av bemanningstjänster. Här bedöms större företag ha 
större potential, tillväxtföretag förväntas ha ett oftare behov av personalförstärkning och 
företag med tidigare erfarenhet anses ha en viss vana och mindre motstånd. Resultatet av 
denna prioritering blir att säljarna kan lägga ner tid på olika kunder på ett effektivare sätt 
(Walter, 2005). 
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3.3.3 Kundkontakt hos bemanningsföretag 

En central arbetsprocess hos bemanningsföretag är, förutom att hitta och gallra kandidater 
som finns tillgängliga hos företaget i syfte att matcha med kund (Knocke et. al, 2003), 
även att ha kontakt med kunder som är i behov av tillfällig arbetskraft i dagsläget eller i 
framtiden (Walter, 2005).  
 
Det finns två olika typer av kundmöten som oftast utförs av säljaren hos bemanningsföre-
taget. I det första scenariot är det bemanningsföretaget som tar initiativet och kontaktar en 
redan befintlig eller potentiell kund i syfte att boka ett möte. Det som sker därefter är att 
säljaren åker ut till kunden och beroende på om det är en ny kund eller inte sker mötet på 
olika sätt. Säljaren har som målsättning att få kunden att se bemanningsföretagets tjänster 
som en lösning på kundens potentiella problem och behov. Då det är en ny kund så formas 
mötets karaktär att i första hand informera om bemanningsföretaget och eventuellt även 
om branschen, ifall inte kunden har någon tidigare erfarenhet av denna det vill säga. Detta 
görs på olika sätt: genom att säljaren berättar och beskriver företaget, dess tjänster och per-
sonaluthyrning i sig, blir något som varit otydligt tidigare nu förhoppningsvis tydligt för 
kunden. Klargörandet blir ett sätt att översätta företagets tjänster som något begripligt och 
meningsfullt för kunden. Detta förväntas bidra till att presentera företaget som professio-
nellt och seriöst samt öka kundens kunskap och förståelse för hur företaget arbetar och hur 
själva uthyrningen går till. Vidare är syftet även att försöka få kunden att inse att personal-
uthyrning inte bara är en lösning på ett akut problem, utan kopplas till en mer generell frå-
geställning om företagets flexibilitet i allmänhet. Således länkas personaluthyrning till mer 
värdeladdade begrepp såsom ”flexibilitet” eller ”fokusera på kärnverksamheten”. Meningen 
är att kunden på så sätt ska tänka att man inte hyr in personal för att någon bara är sjuk, 
utan för att man är ett flexibelt företag. Den direkta kopplingen av företagets tjänster till 
kunden innebär att säljaren går ytterligare ett steg: personaluthyrning översätts till något 
meningsfullt och användbart i kundens egen verksamhet och sammanhang. Tjänsten eta-
bleras som en möjlig lösning på specifika behov och problem hos kunden (Walter, 2005). 

Genom att säljaren på detta vis beskriver arbetsmetoder, villkor och ansvar, översätts in-
vändningar och tveksamheter hos kunden till förståelse och trygghet som får lösningen 
som bemanningsföretaget erbjuder att framstå som trygg, säker och enkel. Målet är alltså 
för säljaren att genom att placera in företagets tjänster i ett sammanhang, göra dem attrakti-
va, meningsfulla och värdefulla för kunden (Walter, 2005). 

I det andra scenariot är det i stället kunden själv som har tagit initiativet och kontaktar be-
manningsföretaget då de är i behov av personal. Perspektivet har då förändrats och istället 
för att allmänt beskriva företagets tjänster som en möjlig lösning, fokuseras samtalet på att 
lösa en specifik situation. Genom att säljaren och kunden tillsammans går igenom det tänk-
ta uppdraget, utvecklas och preciseras kundens krav och förutsättningar. I genomgången 
kategoriseras det tänkta uppdraget utifrån ett antal olika dimensioner där det viktigaste är 
kompetenskrav och uppdragets omfattning. Ju bredare, generellt och allmänt som upp-
dragsobjektet formuleras, desto bättre förutsättningar finns det för företaget att hitta en 
lämplig kandidat att matcha ut på uppdraget. Arbetet med kravspecifikationen resulterar så-
ledes i en gemensam konstruktion av ett uppdragsobjekt. En konstruktion som både repre-
senterar kundens behov av arbetskraft och skapar förutsättningar för matchningsarbetet 
(Walter, 2005). 

Men det rör sig inte enbart om att registrera kundens krav. Det handlar också om att do-
kumentera kundens beredskap och benägenhet att anpassa, omformulera eller omprioritera 
sina krav och önskemål, samt dennes vilja att köpa och betala för tjänsten. Detta ha stor 
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betydelse för möjligheterna att åstadkomma matchning och utgör ett mått på uppdragets 
matchningsbarhet (Walter, 2005). 

”En långsiktig, etablerad relation mellan kunden och företaget, bidrar till att minska tiden 
mellan den tidpunkt då de får in en förfrågan från kunden, och den tidpunkt då kunden har 
en lämplig medarbetare på plats och i arbete” (Walter, 2005, s. 76). 
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4 Empiri 
 

Vi har intervjuat tre personer hos Fallstudieobjektet, vd:n och två säljare. Syftet med intervjuerna är att 
samla empirisk fakta om hur deras verksamhet och deras kundrelationer ser ut idag. Vi har även gjort en 
observation av ett kundmöte samt samlat in fakta om hur deras system ser ut. 

4.1 Intervju med VD 
Enligt VD hos Fallstudieobjektet framgår det att behandlingen av kunden inte är den opti-
mala. I hanteringen av kunden framgår det att det inte finns någon befintlig metod för att 
segmentera kunden exempelvis i portföljer eller potentiella kunder. Det finns heller inga 
specifika metoder för anskaffande av kunder baserat på de önskemål som Fallstudieobjek-
tet har. Dock identifierar man kunden efter lönsamhet. Detta görs efter kriterium som ex-
empelvis storlek på företaget samt nerlagd tid på uppdrag. Dock är detta inte en avgörande 
faktor. Själva anskaffandet av kunder går till genom att ringa till en potentiell kund och för-
söker boka ett möte. Fallstudieobjektet har ingen specifik strategi för att behålla kunden. 
Den metoden som finns för att behålla kunden är att ha kontinuerlig kontakt under och ef-
ter ett uppdrag. Detta görs för att se om kunden anser att de behöver hjälp samt om vad 
som kan förbättras. De skickas även ut ett nyhetsbrev till alla kunder genom E-mail en 
gång per månad för att finnas i kunden medvetande samt informera om andra uppdrag som 
Fallstudieobjektet har gjort. I deras nuvarande situation finns det inga planer på att införa 
en strategi för att behålla kunden, vad de istället gör är att träffa kunden och hanterar de 
problem kunden har för närvarande.  På grund av den korta tiden ett uppdrag kan ta är det 
svårt för Fallstudieobjektet att tillhandhålla värde till kunden. Dock försöker man att träffa 
kunden som mycket som möjligt. Detta problem är delvis unikt för bemanningsbranschen, 
där man kontinuerligt byter kunder.  

Att maximera livsvärdet för kunden visade sig vara svårt. Detta är grundat på att Fallstu-
dieobjektet besitter för lite kunskap om ämnet, dock anses detta vara en viktig fråga. I vissa 
fall har det visat sig att till en början vara framgångsrikt, men har i ett senare skede uppen-
barat sig att kunden inte förstått att de kan vända sig till Fallstudieobjektet för vidare upp-
drag.  

Nyhetsbrevet som skicks ut till kunderna har i syfte att informera kunden om eventuella 
uppdrag som Fallstudieobjektet kan hjälpa till med. Detta har inte haft den slagkraft som 
den bör ha, vilket är att kunden förlänger uppdragen. Dock försöker man åtgärda detta ge-
nom att vara på rätt plats och rätt tid gentemot kunden.  

Under intervjun framgick det även att kunden försöker förstå att ett utbytte är mer än bara 
produkter/tjänster. Detta åtgärdas med att skapa mervärde genom att kontinuerligt erbjuda 
problemlösningar. Det finns även en viss kunskap om de värdeskapande processerna, säl-
jarna har kunskap om kunden. Detta dokumenteras inte i systemet. För närvarande vet inte 
kunden vad som kan uppnås genom att arbeta tillsammans.  Kommunikation gentemot 
kunden gällande värdering finns inte, inte heller om olika möjligheter och verksamhetssätt. 
Fallstudieobjektet beräknar vilka kunder som är mest lönsamma. Detta antecknas även i sy-
stemet. Många gånger vet de på förhand vilka som är lönsamma genom att snabbt räkna ut 
vilken omfattning uppdraget har och vilka omständigheter som finns runt omkring. De 
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bästa uppdragen är långa med god ersättning och låg utbetald lön. Dessutom går de även 
på intuition när ett bra uppdrag identifieras.  

De har inte grupperat sina kundrelationer efter lönsamhet. Genom systemet kan de manu-
ellt plocka fram de kunder som är lönsamma. Systemet är inte strukturerat på sätt att de 
kan söka och få fram träffar över lönsamma kunder. Fallstudieobjektet har inte fastställt 
lönsamhetspotentialen i kundbasen men skulle gärna vilja göra det. 

Det som brister specifikt i systemet är att de har översikt från att de får kunden till att fak-
turan skrivs. Efter det finns inga andra funktioner som kan underlätta arbetet. Uppföljning 
av uppdrag, lagring av information av kunden är begränsad och hur det ska hanteras är 
bristande. Säljaren har även begränsad tillgång till systemet som de kan tänkas behöva. Där 
vill de bli effektivare för att förbättra företagets olika affärsprocesser. Systemet är inte bra 
och det behöver förbättras på flera håll. 

4.2 Intervju med säljare 1 
Säljaren ansvarar själv för vilka företag han väljer ut som tänkbara kunder. Han vet vilka in-
riktningar som gäller enligt företagets policy men har ändå vissa intresseområden som han 
agerar inom. Kunderna hittar han genom olika sökmotorer och andra verktyg som finns 
tillgängliga.  

Behovet hos kunden behöver inte vara känt. Säljaren menar att valet av kund inte behöver 
vara kopplat mot vad han vet om kunden. När han väl kontaktat en kund så identifierar 
han problem genom en diskussion parterna emellan. 

Ett annat vanligt sätt att hitta ett uppdrag är att medarbetare från andra orter tipsar om ett 
behov hos en kund.  

Det finns en övergripande metod att behålla sina kunder. Det uppdrag som utförs hos 
kunden görs genom att tillfredställa kundens behov. Eftersom de befinner sig i tjänstesek-
torn betyder det att de jobbar med något som är svårt att hantera och det är människor. 
Människor är olika och vad som än händer måste kunden i slutändan vara tillfreds med re-
sultatet och vägen fram till resultatet. Där ligger jättestort fokus hos säljaren och han lägger 
ner väldigt mycket energi för att behålla kunden. Till exempel, om de har i uppdrag att byg-
ga en databas så följer de upp utvecklingen av databasens olika skeden. Dessutom följer de 
upp processen genom en dialog med konsulten och kunden. Avsikten i slutändan är att en 
nöjd kund återkommer och sprider även ett gott rykte om dem till sina kollegor.  

Genom att följa upp sina kunder och hålla en kontinuerlig dialog tycker säljaren att rela-
tionsvärdet mellan företag och kund ökar. När han är ute på ett kundmöte eller en aktivitet 
diskuteras även andra saker än själva uppdraget vilket stärker relationen. Till exempel när 
han är ute och hälsar på konsulten så passerar han ekonomiavdelning och marknadsavdel-
ningen och där passar han på att prata med människor för att på så sätt få information om 
hur det ser ut. Han förmedlar andra verksamhetsområden som de har för att knyta till sig 
flera uppdrag. 

Innan första mötet har inte säljaren mycket kunskap om kunden. Han vet ett par grundsa-
ker i olika branscher. 

Kommunikationen mellan kund och företag sker främst genom mötena. Den initiala kon-
takten sker via telefon eller mail.  



  

- 30 - 

Alla kunder uppskattar mötet, men efter ett tag när säljaren lärt känna kunden så sker 
kommunikationen genom telefon eller mail eftersom det är svårt att hitta tid till alla fysiska 
möten.  

Första gången säljaren träffar kunden vet han vem han ska träffa, var han ska och vad de 
sysslar med i stora drag. Sedan försöker han lära känna kunden och vad de håller på med i 
detalj. Säljaren skriver ner den information han får och lagrar den i deras interna system. 
Denna information har alla i företaget tillgång till, även mellan de olika orterna som verk-
samheten befinner sig i. 

4.3 Intervju med säljare 2 
Som säljare är det egna ansvaret obegränsat då säljaren själv väljer ut kunder till företaget. 
Tillvägagångssättet för att skaffa nya kunder är ganska så förutsättningslöst. Säljaren börjar 
ofta med att titta på företagsfakta för att sedan ringa upp den potentiella kunden för att 
boka ett möte. Därefter åker säljaren ut till kunden och utifrån det blir det en lyckad affär 
eller inte.  

Metoden som säljaren har för att behålla kunden är att genom kundvård leverera rätt kan-
didat som då förhoppningsvis leder till tillfredsställelse för kunden. Vidare så är det viktigt 
att upprätthålla en tät kontakt med kunden och även anordna återbesök. 

Relationsvärdet mellan företaget och kunden ökas av säljaren genom att göra ett bra jobb, 
tillgodose kundens krav och genom att vårda kunden väl. 

Förmedlingen utav de olika verksamhetsområden som företaget kan vara till tjänst med 
görs utav säljaren under kundmötet. Tillsammans med kunden så analyserar säljaren kun-
dens situation i dagsläget och försöker hitta andra problem förutom de som redan är identi-
fierade och ger sedan möjligheter för att lösa dessa. 

Det som görs i dagsläget under ett kundmöte, i syfte att förbättra kundrelationen, är att säl-
jaren lyssnar på kunden och försöker möta deras krav. Vidare så görs dessa möten på ett 
sådant sätt som säljaren tror sig skapar en bra relation, det vill säga utifrån en fastställd 
princip som gör att risken för att missa någonting minimeras. 

De kommunikationskanaler som säljaren använder för att komma i kontakt med kunden 
och vice versa är förutom telefon och mail även hemsidan. Vidare så är kundansvariga på 
företaget även ute på kundmöten 10-12 gånger per vecka för att vårda kundrelationen och 
sist så läggs även annonser ut på AMS och Jobbguiden. 

Metoden som säljaren använder sig utav för att samla information om kunden är att bland 
annat vara inne på kundens hemsida, men det är ändå ganska så viktigt att förberedelsen är 
relativt förutsättningslös. Detta för att det ska finnas utrymme för att få in ny information 
om kunden under själva kundmötet. Sist så dokumenteras all information i företagets data-
system. Denna information är sedan även tillgänglig för samtliga medarbetare på företaget. 

4.4 Observation av kundmöte 
Säljaren på Företaget X berättar, på väg till mötet, bakomliggande fakta till just detta möte. 
Det som framkommer är att detta möte är ett så kallat första möte där säljaren själv har 
kontaktat kund per telefon. Anledningen till vald potentiell kund har varit att säljaren har 
fått tips från en kollega om att detta företag behöver hjälp med personal. Det säljaren sedan 
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har gjort för att få en bättre uppfattning om företaget är genom att vara inne på företagets 
hemsida och antecknat det som anses vara viktigast. Säljaren förklarar att det inte läggs ner 
allt för mycket tid till att samla så mycket information om kunden som möjligt, utan att det 
bästa är om kunden själv får berätta om sig själv. Mötet blir således ganska förutsättnings-
löst och det är så säljaren tycker att det bör vara. 

Säljaren inleder mötet genom att presentera sig själv och börjar sedan med att be kunden 
beskriva sin verksamhet. Det kunden säger antecknas av säljaren i ett pappersformulär. 

Då kunden berättar om företaget, dess leverantörer samt samarbetspartner på ett relativt 
abstrakt sätt, ber säljaren kunden att försöka precisera vilka arbetsmoment som ingår i 
kundens vardag. 

Kunden berättar att eftersom den specifika bransch som de jobbar i kräver en specifik 
kompetens, blir det ofta svårt att snabbt hitta lämplig personal. Det som är viktigt för kun-
den, vad gäller krav på nyanställd, är att personen i fråga helst har några års lämplig erfa-
renhet. Efter att säljaren låter kunden precisera deras krav på den anställda, kommer det 
fram att det handlar om cirka ett halv till ett års erfarenhet. Säljaren ställer en följdfråga och 
ber kunden beskriva kundens personal i dagsläget, hur många som är anställda samt hur 
många som behövs. Det som då framkommer är att majoriteten av de anställda är relativt 
unga och därför även ganska oerfarna. Kunden inser att detta är naturligt att man själv lär 
upp nya anställda men anser att sådana finns det redan tillräckligt av hos företaget. Det är 
just därför kunden eftersträvar ny personal som inte kräver denna sorts upplärning utan 
kan istället sätta igång och jobba på egen hand. Att detta försvårar uppgiften att hitta lämp-
lig personal har kunden full förståelse för. 

Säljaren undrar om kunden har försökt hitta passande personal på egen hand varpå kunden 
berättar att han har lagt ut annonser en kortare tid men utan resultat. 

Nästa fråga till kund handlar om vad för slags bild kunden har av bemanningsanställda. 
Kunden berättar att vid ett tidigare skede så har man tagit hjälp av ett bemanningsföretag 
men att det då råkade bli så att man istället själv hittade en passande kandidat som man an-
ställde. När säljaren frågar om kunden tyckte att bemanningsföretaget gjorde ett bra eller 
mindre bra jobb så svarar kund, lite små skeptiskt, att i och med att de själva hade hittat 
personal så kunde han inte svara på frågan. 

Det kommer sedan fram att kunden redan har en annons ute men att man inte har fått nå-
got tillfredställande resultat och är därför intresserad av att höra vad säljaren har att erbju-
da. Kunden har även tänkt ha kvar annonsen ett tag framöver i hopp om att ändå lyckas på 
egen hand. 

Nästa fråga handlar om kundens inställning gentemot bemanningsföretag då det handlar 
om att anställa på detta sätt. Svaret blir av ganska enkel natur där kunden säger att de är po-
sitivt inställda så länge det går bra och resultatet är tillfredställande samtidigt som de då blir 
missnöjda med ett otillfredsställande resultat. Säljaren förklarar därefter att kunden inte har 
något tvång att anlita genom bemanningsföretaget efter det att ett påskrivet kontrakt är 
fastställt.  

Vidare så frågar säljaren om kraven som kunden ställer på bemanningsföretaget och efter 
det att kunden besvarar denna fråga berättar säljaren om hur bemanningsföretaget jobbar 
och hur processen kommer att se ut ifall kunden väljer att anlita dem. Det som tydliggörs 
lite extra här är att säljaren noggrant förklarar hur kravspecifikationen tas fram där det är 
viktigt att denna blir så tydlig som möjligt samt så understryks vikten av samarbetet. 



  

- 32 - 

Mot slutet av mötet frågar säljaren ifall kunden tycker att det vore intressant att Företaget X 
hjälper till med rekryteringen. Kunden svarar att det är prislappen som avgör detta. Då be-
rättar säljaren, av tidigare erfarenhet, vad en sådan rekrytering skulle innebära för kostnader 
för kunden. 

Säljaren väljer att i slutet även fånga kundens intresse ytterligare genom att berätta om lyck-
ade liknande uppdrag som Företaget X har löst tidigare, där det även blev så att Företaget 
X hittade andra uppdrag hos samma kund som även vart lösta. Detta leder så småningom 
in på att kunden kommer på att det också kan finnas vissa områden som man kan behöva 
lite extra hjälp med, som kunden inte tänkt på tidigare. Säljaren informerar om att sådana 
mindre uppdrag är betydligt enklare att hitta kandidater till och att det oftast går att sköta 
på några dagar samt att det blir svårt för kund att hitta någon som de kan ha som fastan-
ställd för dessa mindre arbetsmoment. Säljaren påstår att detta ofta är fallet hos andra kun-
der, att de själva är omedvetna om vad för slags hjälp de behöver förutom den akuta resur-
sen som eftersträvas i första hand.  

 

Avslutningsvis så bestämmer säljaren och kunden att först och främst vänta tills tiden för 
kundens egen annons har gått ut för att sedan träffas igen och börja med att sammanställa 
en konkret kravspecifikation, ifall kunden själv inte hittar någon passande det vill säga. 

Säljaren lämnar sitt visitkort samt en broschyr om Företaget X och kommer överens om att 
ett mail, med den viktigaste informationen sett ifrån säljarens ögon, skickas till kunden där 
kunden då kan gå igenom och korrigera efter eget behag. Detta i syfte att få en så rättvis 
bild av kund och deras önskemål som möjligt. 

Det säljaren gör efter avslutat möte är att föra in den antecknade informationen till Fallstu-
dieobjektet databas. 

4.5 Affärssystem  
När vi analyserade Fallstudieobjektet nuvarande system fick vi tillgång till en demoversion 
som inte innehöll någon information om företag, anställda eller projekt. Systemet var tomt 
och därför var det till viss del svårt att kunna se hur de behandlar informationen i systemet. 
Vi kan utifrån systemet ändå se vilka slags funktioner det har och kan på så sätt få en be-
griplig översikt över hur det används. 

Systemet som Fallstudieobjektet använder sig av är ett relativt enkelt system som inte ger 
utrymme för några större samlingar information. Användargränssnittet är uppdelat genom 
flikarna företag, projekt, anställd, användare, intresse, aktivitet och statistik.  

Under fliken företag kan användaren lägga till ett nytt företag och söka efter företag som 
finns i databasen. Dessutom kan sökningen sorteras efter stad eller namn.  

Under fliken projekt kan användaren söka efter aktiva, ej aktiva projekt och få fram dessa i 
en lista. 

I delen om anställda kan användaren skapa en ny anställd, söka efter befintliga anställda 
och sortera dessa efter stad, förnamn och efternamn. Det finns även en funktion som ger 
en möjlighet att söka efter den anställdes befattning eller kompetens. 
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Fliken användare avser de som kommer att ha tillgång till systemet och där lägger man in 
nödvändig information om personen och skapar ett lösenord så att användaren har tillgång 
till systemet.  

Aktivitetsfliken behandlar olika aktiviteter som användaren är inblandad i. Dessa är uppde-
lade i företagsaktiviteter, projektaktiviteter och anställdas aktiviteter. 

Statistik delen tar fram statistik om användarens samtal, möten, orders och inbokade mö-
ten. Det är möjligt att ta fram statistik mellan angivna datum. 

Systemets struktur och användargränssnitt är väldigt grundläggande och avser inte kunna 
utföra några komplicerade funktioner eller lagringar av viktig information. 
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5 Analys 
 

Vi har delat upp analysen på samma sätt som teorin är uppdelad. På så sätt kan vi analysera de olika 
områdena skilt från varandra. Utöver det kommer bemanningsbranschen, systemet och kundmötet analyse-
ras. 

5.1 Kund och affärsstrategi 
Fallstudieobjektet har i dagsläget en klar affärsstrategi där de till skillnad från andra beman-
ningsföretag själva kontaktar kunder och försöker hitta ett problem de kan lösa. Målet är 
dock, enligt VD:n på Fallstudieobjektet, att kunden i framtiden själv ska kontakta företaget. 
Visionen är att i slutändan bli så pass igenkända på marknaden att de inte behöver kontakta 
kunder i så stor utsträckning. 

Enligt Payne (2006) så är det viktigt att se över företagets affärsstrategi för att kunna skapa 
en bra CRM strategi. Fallstudieobjektets affärsstrategi är väl genomarbetad och funktionell. 
CRM´s uppgift är att förädla den och göra den bättre genom förändrade systemfunktioner 
samt själva användandet av systemet. Fallstudieobjektet vet dessutom vad de vill uppnå och 
har förstått sina brister vilket är en förutsättning för att fortsätta utvecklas.  

Inom bemanningsbranschen är det svårt att få information om vad och hur många uppdrag 
kunderna kan tänkas köpa. Det blir på så sätt svårt att veta vilka kunder som kan vara lön-
samma och vilka som inte är det. På Fallstudieobjektet har säljaren en viktig roll att ta reda 
på vad kunden har för ambitioner och vad de vill ha hjälp med. En annan del är att se vad 
kunden kan tänkas vilja ha hjälp innan de själva vet det. Denna process, om den sköts på 
rätt sätt, kan ge vital information om huruvida kunden är viktig eller inte för företaget. Pay-
ne (2006) menar att företag måste sortera ut de kunder som är viktiga och mindre viktiga 
för att på så sätt skapa strategier för respektive segment och företag. Fallstudieobjektet har 
idag ingen sådan segmentering av företagen men påpekar att de gärna skulle vilja ha en så-
dan funktion i systemet. Segmenteringen kan även användas till att dela in företagen 
branschvis i portföljer där varje portfölj har en framarbetad strategi. Ett exempel är att de 
skulle kunna rikta specifik information till olika kunder via nyhetsbrev som passar deras 
behov eller det behov Fallstudieobjektet tror sig veta att de har.  

Segmentering av kunder kan vara användbar inom flera områden. Statistik kan tas fram för 
respektive segment som kan användas för att upptäcka ny information. Strategier kan då 
skapas baserat på denna statistik. Enligt Storbacka & Lethinen (2000) kan även strukturen 
av företag analyseras för att se vilka kunder som är lönsamma och vilka som inte är det. På 
så sätt kan Fallstudieobjektet revidera strategin hos de mindre lönsamma kunderna och 
förbättra lönsamheten i kundbasen. 

Ett annat problem är att behålla kunderna som köpt en tjänst av Fallstudieobjektet. Deras 
strategi idag är att göra uppföljningar efter varje avslutat uppdrag. Dessutom försöker de ha 
en kontinuerlig kontakt för att se om kunderna behöver mer hjälp. Detta faller oftast på 
säljarens bord och det är upp till honom/henne att se till om kunden behöver mer hjälp. 
Ett annat hjälpmedel för att behålla kunder är nyhetsbrevet som vi nämnde tidigare. Ny-
hetsbrevet innehåller dock relativt allmän information och är inte riktat till olika segment. 
Detta kan göras bättre om en sådan funktion skulle finnas i systemet. 
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För Fallstudieobjektet kostar det ca 20-40 timmar att få in en ny kund till företaget. Då vet 
de inte ifall kunden kommer att vara lönsam eller inte. Med deras befintliga kunder kostar 
det 20-40 timmar att få behålla kunden även nästa år. Genom att tillämpa CRM och använ-
da de verktyg som finns kan Fallstudieobjektet se vilka företag som är lönsamma och vilka 
som inte är lönsamma. Fallstudieobjektet kan utvinna information om lönsamhetspotentia-
len och kan då vårda de kunder de önskar att ha.  

5.2 Värde skapande process 
Enligt Payne (2006) måste ett företag erbjuda ett värde till kunden som är mer lukrativt än 
dess konkurrenter. Värdet kan delas upp i tre beståndsdelar av värdeskapande processen; 
Fastställa vilket värde företaget kan tillhandhålla sina kunder; fastställa vilket värde företa-
get kan utvinna från sina kunder; samt maximera livstidsvärdet genom detta värdeutbyte. 
Fallstudieobjektet anser att de kan alldeles för lite om detta och har inte jobbat mot sina 
kunder på det sättet. De är dock intresserade av hur det skulle kunna hjälpa dem. Sättet för 
att öka värdet på deras relationer i dagsläget är genom kundmöten och kontakter via tele-
fon prata med kunden. 

Genom att via kundmöten samla information om kunden och kundens beteende i en 
CRM-databas kan Fallstudieobjektet fastställa vilket värde de kan utvinna från sina kunder. 
Informationen kan avslöja kunders behov och önskan om vad de vill ha hjälp med. Detta 
kan i sin tur lägga grunden för att fastställa vilket värde de kan tillhandahålla sina kunder. 

Enligt Storbacka & Lethinen (2000)är det viktigt att förmedla kunskap till kunden. Kunder 
har oftast en lång rad av leverantörer att välja från. Genom att förmedla företagets budskap 
och nå fram till kunden kan intresse väckas. 

Kunderna måste få reda på vad företaget kan erbjuda för värde. Detta värde kan medvetet 
och skräddarsytt förmedlas till kunden genom de CRM verktyg som används. Det är även 
viktigt att förmedla vilka andra områden som Fallstudieobjektet kan hjälpa till inom efter-
som kunderna generellt inte vet vad de erbjuder för tjänster. Här har nyhetsbrevet en viktig 
funktion. Det är dock viktigt att innehållet i nyhetsbrevet är riktat till den specifika kunden. 
För att lösa detta behöver Fallstudieobjektet lagra information och kartlägga kunder i sy-
stemet för att utvinna all tänkbar kunskap om kunden. Enligt VD:n hos Fallstudieobjektet 
så finns det ingen sorts informationssamling i databasen. I detta fall skulle säljaren kunna 
bidra med väldigt mycket kunskap eftersom det är säljaren som har kontakt med kunden. 
Om säljaren kan dokumentera den kunskap som finns om kunden och lägga in det i syste-
met skulle de kunna basera många strategiska beslut på detta. Om säljaren dessutom kan ta 
reda på information om kundens kunder skulle även den informationen vara värdefull att 
fatta beslut på. Genom att proaktivt planera och föreslå lösningar till kunden baserat på 
den informationen som är inlagd i databasen, skulle det kunna öka värdet av relationen
  

5.3 Integration av kommunikationskanalen 
Enligt Payne (2006) så är syftet med att integrera kommunikationskanalerna är att alla kana-
ler ska ha samma höga kvalitet när ett företag har kontakt med kunden. Det spelar ingen 
roll om säljarna är väldigt bra, om hemsidan är undermålig eller dåligt strukturerad. Alla ka-
naler måste ha samma höga standard för att ge ett bra intryck på kunden. Dessutom ska sy-
stemet ge uppdaterad information om kunden och uppdragen. Om systemet tillåter en 
spridning av informationen så att alla användare kan komma åt den vid till exempel kund-
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kontakt, kommer standarden av alla kommunikationskanaler att vara av hög kvalité och 
servicen skulle bli mer personlig. Detta är viktigt då stor del av kundens uppfattning av fö-
retaget baseras på vad företaget kan representera för kvalité genom alla kanaler.  
 
Fallstudieobjektet använder de traditionella kanalerna telefon, mail, möte, hemsidan och 
nyhetsbrevet. Som vi nämnde tidigare så behöver nyhetsbrevet ändras och modifieras så att 
budskapet kan riktas till specifika kunder. Hemsidan är modern och ger bra information 
om företaget och vilka tjänster som finns att tillgå. Det skulle dock vara intressant att ge 
säljaren möjligheten att kunna koppla upp sig mot hemsidan när han/hon är på kundmöte 
för att direkt kunna visa kunden vilka alternativ de kan erbjuda. Säljaren skulle kunna visa 
vilka anställda som passar till uppdraget beroende på kompetens eller vad den anställde ti-
digare arbetat med. Kunden skulle då direkt kunna se ett urval av möjliga kandidater till 
uppdraget. Detta skulle ge adderat värde till kunden och förhoppningsvis öka relationsvär-
det. Säljarens kontakt via möten anser vi som den viktigaste kommunikationskanalen där 
mycket information utbyts och där kundens uppfattning om företaget bildas. 

5.4 Informationsinsamling och analys 
Syftet med att samla information om kunden är för att kunna använda den till att kartlägga 
kunden, bygga upp helhetsprofiler och skapa strategier för olika kundsegment. Hos fallstu-
dieobjektet finns det inga funktioner för denna typ av syfte. Det har heller ingen funktion 
som kan se vilka kunder som är lönsamma. Enligt Payne (2006) skulle denna typ av infor-
mationssamling och analys bidra till en bättre relation parterna emellan. Bill Schmarzo me-
nar att informationsamlingen av kunden ökar interaktiviteten. Detta leder i sin tur till att 
kundens behov av företaget ökar. Vidare så säger han att företaget bör investera i de länkar 
i värdekedjan som direkt ökar kundens värde av relationen. Fallstudieobjektet bör analysera 
vilka länkar som inte bidrar till att öka relationernas värde och eventuellt eliminera dessa. 
Istället bör resurserna läggas på de länkar som kan vara kunderna till nytta, som till exempel 
kundservice, support, kundaktiviteter och direktreklam. Anledningen är att försöka behålla 
kunder som de redan har och erbjuda dessa ett högre relationsvärde.  
 

5.5 Bemanningsbranschen 
Ett bemanningsföretag erbjuder oftast tjänster till en mängd olika branscher med olika ty-
per av lösningsförfarande. Dessutom vill kunden oftast ha hjälp så fort som möjligt. Detta 
ställer höga krav på bemanningsföretagen att vara flexibla och tillmötesgående på de krav 
kunderna ställer.  

Det som krävs för att en kund ska bli nöjd efter ett avslutat uppdrag är i slutändan att den 
uthyrde uppnått de mål som kunden önskar. Uppgiften som bemanningsföretagen har är 
att genom de processer och handlingar som behövs kunna förse kunden med förutsätt-
ningarna för ett lyckat uppdrag. Här ingår bland annat matchningsförfarandet mellan upp-
drag och den uthyrde, förmågan att hitta specifik kompetens och att förstå vad kunden 
verkligen behöver hjälp med. 

Enligt Walter (2005) har kunden krav på specifik kompetens, personliga egenskaper, direkt 
leverans och kostnaden. Medarbetarens kvalifikationer, villighet att underordna sig särskilda 
uppdrag, arbetsvillkor och krav på tillgänglighet var en annan aspekt att ta hänsyn till. 

För att kunna möta dessa krav som kunden har behövs en flexibel organisation och ett sy-
stem som kan realisera detta. Ett CRM system skulle till exempel kunna organisera de an-
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ställdas egenskaper och specifika kompetenser och även kunna gallra dessa på ett effektivt 
sätt. De anställda bör ha specifika sökord kopplade till deras profil i systemet så att beman-
ningsföretaget snabbt kan förse kunden med rätt kompetens. 

Ur ett affärsstrategiskt perspektiv behöver bemanningsföretagen, liksom företag i andra 
branscher, strukturera deras kundbas efter segment och portföljer.  

Walter (2005) beskriver en viktig delfunktion inom ett av de största bemanningsföretagens 
system. Denna funktion har som uppgift att segmentera både gamla och potentiella kunder. 
Det som menas med segmentering är att det sker en sorts rankning efter företagens poten-
tial som kund där de viktigaste faktorerna som bestämmer rankningen är storleken, dess 
tillväxt och deras tidigare användning av bemanningstjänster. Resultatet av denna priorite-
ring blir att säljarna kan lägga ner tid på olika kunder på ett effektivare sätt (Walter, 2005). 
 
Denna segmentering av kunder och implementationen av CRM-system kräver resurser och 
tid som kanske många mindre bemanningsföretag inte kunnat göra. Vi tror dock att för att 
kunna växa som företag i denna bransch, med höga krav ifrån kunderna, behövs instru-
ment som kan leverera rätt information på kort tid. Dessutom behövs funktioner för att 
strategiskt kunna göra urval av kunder som kräver mer uppmärksamhet än andra.  
 

5.6 Observation av kundmöte 
Walter (2005) beskriver två olika slags scenarier av kundmöten där det ena baseras på att 
bemanningsföretaget är initiativtagare och i det andra scenariot är det kund som istället tar 
kontakt med bemanningsföretaget med förfrågan om hjälp med rekrytering. Då Företaget 
X inte befinner sig bland de ledande bemanningsföretagen i Sverige blir således majoriteten 
av deras kundmöten av det slaget som Walter (2005) beskriver i scenario ett. Observatio-
nen av kundmötet var därför även den av denna  typ. 

Säljarens arbetssätt under ett kundmöte motsvarar de olika moment som Walter (2005) 
nämner vad gäller beskrivandet av företaget samt branschen i sig för kund. De frågor som 
säljaren ställer är relevanta för att kunna analysera kundens situation och behov. Klargö-
randet ska, enligt Walter (2005), sedan leda till att kunden ser personaluthyrning som något 
flexibellt och meningsfullt och inte som en nödlösning i brist på något bättre. Detta är där-
emot någorlunda tvetydigt i säljarens arbetssätt då säljaren förutom de standard frågor som 
ställs och besvaras, tar lite initiativ till att förstärka betydelsen av relationen. Enligt säljaren 
så är relationskapandet svårt att maximera då man befinner sig i första fasen, det vill säga 
på första kundmötet. Walter (2005) anser däremot att detta bör och skall göras från första 
kontakten med kund och fortlöpa vid fortsatt kontakt med kund.  

Företaget X antydde att deras största bekymmer har varit att få återkommande kunder som 
inser att Företaget X kan stå till tjänst med problemlösningar inom andra områden. Detta 
kan motverkas genom att säljaren noggrant går igenom kundens verksamhet på alla plan 
och inte enbart fokuserar på det befintliga problemet 

I dagsläget så använder inte säljare hos Företaget X några komplement i form av exempel-
vis bärbara datorer när de är ute på kundmöte. I stället så sker alla anteckningar och dylikt 
på papper. Då det i dagsläget är möjligt att koppla upp sig mot sitt eget företags hemsida 
och databas på distans, så vore det till stor hjälp om säljare hade en bärbar dator. Detta i 
syfte att effektivisera kundmötena och underlätta för kunden i sitt beslutsfattande samtidigt 
som man framstår på ett mer professionellt sätt. Walter (2005) nämner att säljare har som 
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målsättning att få kunden att se bemaninngsföretagets tjänster som en lösning på kundens 
potentiella problem och behov. Om säljaren, med hjälp av en bärbar dator som är upp-
kopplad till företagets hemsida, hade  tillgång till relevant information skulle kunden snabbt 
kunna se vilka allternativ som finns tillgängliga. Förhoppningsvis skulle detta leda till att 
säljarens mållsättning, enligt Walter (2005), realiserades på ett mer effektivt vis. Ett sådant 
alternativ vore dock mer lämpligt vid ett återbesök hos kund då kravspecifikation ska sam-
manställas än vid ett första möte då diskussionen är mer övergripande och beskrivande av 
företaget och branschen.  

5.7 Affärssystem 
Då det befintliga systemet, i dess nuvarande form, inte har möjligheten av några större 
samlingar information om kunder samt att segmentera kunder efter kategorier som exem-
pelvis, lönsamhetspotential, tidigare uppdrag, trender och demografi, kan det därför vara 
lämpligt att införa en funktion där all den informationen kan lagras. Storbacka K, Lethinen 
J.R, (2000) menar på att genom att analysera strukturen av företag som är mer lönsamma 
än andra kan strategier tas fram för att förbättra de mindre lönsamma kunderna. På så sätt 
kan företaget öka lönsamheten i sin kundbas. 

Därför kan de vara bra med en funktion som kan möjliggöra en förståelse om kunden på 
ett effektivt sätt, då det kan avgöras vad det är för tjänst som erbjuds, vilken personal som 
kan förfogas för det uppdraget, samt en förståelse över vilken tidsram det kan hanteras un-
der. Systemet i dess nuvarande form har endast möjligheten att lägga till ett nytt företag och 
söka efter företag som finns i databasen. Dessutom kan sökandet sorteras efter stad eller 
namn, samt hantera efter aktiva samt ej aktiva projekt. Enligt Payne´s (2006) ska det inrik-
tas på att samla in all kunskap om kunden och bygga en helhetsprofil som kan användas för 
att skapa en god relation med kunden och förbättra kundens uppfattning om företaget. 
Med denna funktion blir det därför möjligt att samla in mer data än vad som är möjligt i 
dess nuvarande situation. Genom att disponera data på kriterier som exempelvis tidigare 
uppdrag, görs det möjligt att skapa en helhetsprofil om kunden. Detta kommer att göra ar-
betet enkelt gentemot kunden vilket kan uppskattas och skapa en starkare relation. Det 
som kan göras specifikt för att uppnå dess kriterier samt eventuella andra funktioner är föl-
jande: 

• Skapa hanterbara grupper för framtida aktiviteter som eventuella marknadsföring 
kampanjer gentemot kunder. 

• Identifikation av viktiga attribut: Efterfrågan för en specifik kundgrupp 
• Jämföra karaktärer av olika segment för att fastställa det som varje segment är i be-

hov utav. 
• Att ställa effektiva, mätbara mål för varje segment.  

 

Vidare behöver även systemet en funktion för att konkret föra statistik över de olika upp-
dragen. Denna funktion bör inneha följande funktioner: 

• Specifikt visa vad för sorts uppdrag som utförts. 
• Exakt hur många timmar som har fordrats för uppdraget. 
• Kostnader samt intäkter för de olika uppdragen.  
• Hur mycket personal som har använts för uppdragen.   
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Grunden till denna funktion är för att få en inblick över olika trender samt för analytiska 
ändamål där det skapas förutsättningar för att avgöra om de olika uppdragen är lönsamma, 
samt för att kunna förutse och planer för framtida uppdrag. 

Payne (2006) menar även på att för att bygga upp en profil om kunden efterfodras det i vis-
sa fall kraftfulla verktyg. För att detta ska vara möjligt, att hantera samt enkelgöra tillgäng-
ligheten för all ny intagen data kräver det en eventuell omdisponerad eller en ny databas 
med nya variabler. 

För att effektivt informera kunden om de olika tjänster som kan erbjudas bör det endast 
kommuniceras med dem som är relaterade till den branschen som tjänsten handlar om. Sy-
stem i dess nuvarande ställning kommunicerar med kunden enbart genom nyhetsbrev via e-
mail. För att skapa en värdeskapande process baserat på den befintliga kommunikationska-
nal som används idag bör därför varje nyhetsbrev vara specificerat gentemot den branschen 
som kunden befinner sig i. För att förenkla denna process bör detta nyhetsbrev vara inte-
grerar med system som baseras på de olika segmenteringarna. På detta sätt möjliggörs en 
enkel kommunikation samt ett agerande som specificeras sig mot kunden vilket kan ge för-
utsättningar för länge varande relationer.  

Personal hanteringen i system är heller inte optimal. I dess nuvarande form tillåter system 
enbart en begränsad input av data. Det finns inga relationer gentemot de projekt som Fall-
studieobjektet har. Därför blir det då lämpligt att införa en funktion där de anställda kopp-
las till varje projekt. En specifik åtgärd är att införa sökord för varje anställd där det kan 
matchas mot databasen. Genom denna åtgärd kan det på ett snabbt och ett effektivt sätt ta 
fram en anställd för det valda projektet. Detta leder till en bättre kundhantering då man kan 
på ett effektivt sätt förse kunden med rätt arbetskraft.  

En ytterligare funktion i system som fordras är externt tillgängligenhet för säljare vid ex-
empelvis säljare som befinner sig på ett kundmöte. Denna funktion ger säljaren möjligheten 
att snabbt ta fram personal som systemet sorterar baserat på de kvalitéer och erfarenheter 
som krävs för uppdraget. Förutsättningar för att detta ska fungera är att Web-
applikationerna utvecklas i den bemärkelsen att den är integrerade med personal databasen 
samt en väl fungeranden Web-lösning. Återigen, är detta förutsatt att databasen är utveck-
lad och konstruerad i det avseendet att det stödjer funktioner som gör detta urval möjligt. 
Genom att ha denna funktion förser man således kunden med en effektiv hantering. 
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6 Slutsatser 
Syftet med vår uppsats var att undersöka om CRM kan öka värdet av kundrelationer hos 
ett bemanningsföretag. Genom de teorier vi använt och de intervjuer vi genomfört har vi 
kommit fram till följande slutsatser: 

• Genom att samla in detaljerad information om kunderna och analysera denna kan 
skräddarsydda strategier skapas för ändamålet att öka relationsvärdet. Den insamla-
de informationen ger även företaget en möjlighet att kartlägga kundernas framtida 
behov 

• Genom att räkna ut lönsamhetspotentialen hos kunderna kan bemanningsföretagen 
sortera ut de kunder som de vill fokusera på. Detta gör det också möjligt att revide-
ra strategin för de mindre lönsamma kunderna.. 

• Genom att sortera in kunder i segment kan bemanningsföretag rikta specifik infor-
mation, genom nyhetsbrev, till enskild kund eller segment. Detta kan få kunderna 
att köpa mer tjänster.  

• Integration av kommunikationskanaler ger kunden en bra bild av företaget. Uppda-
terad information genom alla kanaler bidrar till en hög kvalité och ökat förtroende 
från kund. 

Utöver dessa slutsatser har vi kommit fram till att: 

En sofistikerad statistikfunktion kan hjälpa bemanningsföretag att få fram ny kunskap om 
kunder, kandidater och uppdrag. Genom att föra statistik kan företaget rätta till de problem 
som finns och hindra att nya uppstår. 

Information till kunder om andra verksamhetsområden hjälper bemanningsföretag att be-
hålla och utveckla relationen 

Kundmötet, som är den viktigaste kommunikationskanalen, kan effektiviseras genom att i 
realtid kunna presentera tänkbara kandidater genom direktuppkoppling till företagets sy-
stem. Detta ger ett proffisionellt intryck på kunden och kan förkorta ledtiden. 

CRM kan möjliggöra bemanningsföretagen en mer flexibel organisation som behövs för att 
möta branschens höga krav. 
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7 Diskussion  
Vi tycker vi har undersökt ett intressant område då Customer Relationship Management 
och bemanningsbranschen tillsammans ger en ny infallsvinkel av hurvida en bra kundrela-
tion uppstår. Då bemanningsbranschen är ett relativt oexploaterat område har det varit 
problem att hitta relevanta teorier och fakta kring denna bransch. Detta har gjort att vi har 
fått fölita oss mer på de intervjuer vi gjort för att samla in information om branschen vilket 
kan ha gjort uppsatsen något ensidig. 

Teorierna vi använt har varit till stor hjälp då det funnits färdiga frågor som vi kunnat an-
vända oss av vid intervjuerna. Dessutom har de teorierna vi använt oss av varit nya (2006) 
vilket ger en bra  och säker grund att stå på. 

Vår avsikt var till en början att få med en helhetsbild av kundens perspektiv av relationen 
med ett bemanningsföretag, men detta blev svårt då vi hade problem att kontakta dessa. 
Istället fick vid samla information via ett kundmöte. Detta gav oss en del bra information 
men inte allt som vi ville från början. 

Ett annat problem vi stötte på var att vår bandspelare inte funkade under hela intervjun 
med VD:n vilket har gjort att vi fick försöka återge vad som sagts via anteckningar och vad 
vi mindes. Detta har naturligtvis gjort att vi inte har kunnat få samma exaktehet i vad som 
sagts och därför har det drabbat vår empiriinsamling.  

Som helhet har vi trots en del problem lyckats få fram den information vi velat ha och vi 
tycker att genom den teorin vi tagit fram kunnat ta fram intressanta förslag om hur beman-
ningsföretag kan öka relationen genom CRM. 

 

8 Förslag på fortsatt forskning 
Vi anser att något som vore intressant att studera inom ämnena CRM och bemannings-
branschen är hur de största aktörerna i branschen har använt informationssystem till att 
förbättra sina kundrelationer och i så fall på vilket sätt?  

Vidare så skulle det vara intressant att forska mer ingående om hur kunderna kan involve-
ras i utvecklingen av ett mer kundinriktat informationssystem då det är viktigt att ta hänsyn 
till deras behov och åsikter. 
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Bilaga 1: Intervju med VD 

 

Kund och affärsstrategi: 

• Hur ser er affärsstrategi ut idag? 

• Har ni segmenterat era kunder i portföljer? 

• Vet ni vilka kunder ni vill ha? 

• Hur skaffar ni era kunder idag? 

• Vad har ni för strategi för att behålla de kunder ni har i dagsläget? 

• Har ni någon framarbetad strategi för att lösa detta?  

• Hur tillhandahåller ni värde till kunden? 

• Kan det inte vara så med tanke på branschen ni befinner i er också att det är 
lite svårare?  

• Försöker ni identifiera de mest och minst lönsamma kunderna?  

Värdeskapande processer (känsla, kunskap och handlingar): 

• Hur gör ni för att maximera livsvärdet av de kunderna ni har idag? 

• Anser ni att det är en viktig del? 

• Har säljaren ansvar för det?  

• Vi inser att utbyte innebär mer än endast ett utbyte av produkter/tjänster. På 
vilket sätt sker detta utbyte? 

 
• Våra kunder är medvetna om vad vi kan uppnå genom att arbeta tillsam-

mans. Hur har kunderna fått denna information? 
 

 
• Vi känner till våra kunders värdeskapande processer. Hur har denna infor-

mation tillhandahållits? 
 

• Vi har vunnit våra kunders förtroende genom att kommunicera våra grund-
läggande värderingar. Hur har dessa värderingar kommunicerats? 

 

• Vi har informerat våra kunder om olika möjligheter och verksamhetssätt. 
Hur? 

• Vi har lyckats få våra kunder att delta och anstränga sig i relationen. På vil-
ket sätt? 
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Integration av kommunikationskanalen: 

• På vilket sätt når ni era kunder som säljare idag och vad har dom för möj 
ligheter att nå er idag? 

• Hur ser en bra kunderfarenhet ut från ett säljarperspektiv genom det olika 
kommunikations kanaler? Exempel? 

 

Informationsinsamling och analys (relationsstruktur): 

• Vi gör regelbundna beräkningar av våra kundrelationers lönsamhet. På vil-
ket sätt? 

• Vi vet hur stor andel av våra kundrelationer som är lönsamma. Hur gör det 
ni? 

 
• Vi har grupperat våra kundrelationer efter lönsamhet. På vilket sätt då? 

 

• Vi har fastställt lönsamhetspotentialen i vår kundbas. Hur gör ni det? 
 

Bemanningsbranschen:  

• Finns det någon skillnad mellan bemanningsbranschen och andra branscher 
i form av kundhantering, något specifikt som skiljer sig?. 

 

• Finns det några specifika hinder samt möjligheter för bemanningsföretag 
jämfört men andra branscher när det ska nå sina kunder? 

 
 

System: 

• Vad exakt i systemet är bristande?  
 

• Behöver ni bygga ut systemet när det kommer till arkitekturen? 
 

• Vad för begränsningar finns det i utbyggnaden av systemet från ett ekono-
miskt perspektiv? 
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Bilaga 2: Intervju med säljare 1 

 

Kund och affärsstrategi: 

• Hur stort ansvarsområde har ni som säljare när ni väljer kunder? 
 

• Hur går det till när ni skaffar era kunder? 
 

• Vad har du som säljare för metod när ni försöka behålla era kunder? 

 

Värde skapande process (känsla, kunskap och handlingar) 

• Har du som säljare någon specifik metod för att öka relationsvärdet mellan 
kund och företag? 

 

• Förmedlar du som säljare företagets olika verksamhetsområden till kunden?  
 

• Kan ni som säljare få kunden att delta och anstränga sig i relationen? 
 
Integration av kommunikationskanalen: 

• På vilket sätt når ni era kunder som säljare idag och vad har de för möjlighe-
ter att nå er idag? 

 
• Hur ser en bra kunderfarenhet ut från ett säljarperspektiv genom det olika 

kommunikations kanaler? Exempel? 
 

Informationsinsamling och analys (relationsstruktur) 

 
• Finns det någon informationssamling som säljare? 

 

• Dom kunder ni har haft ett tag har ni mycket information om? 

• Hur går det till när du som säljare organiserar information om kunden? 
Finns det nått specifikt sätt att göra detta på? 

 

• Finns det någon metod för att förse resten av verksamheten med denna in-
formation? 
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Bilaga 3: Intervju med säljare 2 

 

Kund och affärsstrategi 

• Hur stort ansvarsområde har ni som säljare när ni väljer kunder? 
 

• Hur går det till när ni skaffar era kunder? 
 

• Vad har du som säljare för metod när ni försöka behålla era kunder? 
 

Värde skapande process (känsla, kunskap och handlingar) 

• Har du som säljare någon specifik metod för att öka relationsvärdet mellan 
kund och företag? 

 

• Förmedlar du som säljare företagets olika verksamhetsområden till kunden? 
Hur går det till? 

 

• Kan ni som säljare få kunden att delta och anstränga sig i relationen. På vil-
ket sätt? 

 

• Vad skulle kunna göras under ett kundmöte för att förbättra kundrelationen? 
 

     Integration av kommunikationskanalen 

• På vilket sätt når ni era kunder som säljare idag och vad har de för möjlighe-
ter att nå er idag? 

 

• Hur ser en bra kunderfarenhet ut från ett säljarperspektiv genom det olika 
kommunikations kanaler? Exempel? 

 

Informationsinsamling och analys (relationsstruktur) 

• Finns det någon informationssamling som säljare? 
 

• Finns det någon metod för att förse resten av verksamheten med denna in-
formation? 
 

• Vad gör ni för att förstå kunden för att förbättra er kundrelation? 
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• Försöker du som säljare att visa på att ni även kan lösa andra problem än de 
som finns i dagsläget under dessa kundmöten? 

 

• När problemet som finns för tillfället är löst utav er, hur gör ni för att kunden 
ska återvända även för andra problem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


