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Sammandrag 
 

Kundlojalitet är en väsentlig förutsättning för kunders kvarhållande och således företagens 
överlevnad. Det finns flera olika marknadsföringsverktyg som företagen använder sig av för att 
höja kundens lojalitet. Exempelvis relationsmarknadsföring, CRM, kundvård samt 
lojalitetsprogram är flera sätt att identifiera och belöna lojala kunder.   
För bilförsäljare är skapande av lojalitet och tillit bland sina kunder en mycket viktigt uppgift.  
 
Följaktligen är syftet med denna uppsats att kartlägga hur olika svenska generalagenter inom 
bilförsäljningen använder sig av aktiviteter som relaterar till teori kring CRM och kundvård samt 
att ta reda på hur dessa företag anser att det påverkar lojalitet och vilka variabler inom CRM och 
kundvård som är främst vedertagna bland dessa företag.   
För att kunna undersöka detta område har intervjuer genomförts med tre bilföretag som har sina 
generalagenturer i Sverige. 
 
Slutsatserna jag kom fram till var att de undersökta företagen är välmedvetna om hur pass viktigt 
det är att vårda sina kunder för att kvarhålla dem och öka kundlojalitet. Samtidigt föreligger det 
skillnader i vilken grad företagen använder sig av olika aktiviteter inom områdena CRM och 
kundvård, vilket oftast grundar sig i kostnadsfrågan.  
 
Företagens definition på kundlojalitet har beteendemässig karaktär. Trots detta mäter de både 
kundens återköpsfrekvens samt gör nöjdhetsundersökning. De ovannämnda kundvårds- 
aktiviteterna höjer otvetydigt enligt företagen kundlojalitet, men det är svårt att säga i vilken grad 
lojaliteten påverkas av en viss kundvårdsåtgärd eftersom det brukar användas flera olika 
aktiviteter samtidigt för att nå bästa effekt. 
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1 Inledning   
 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 

I dagens växlande globala förhållanden söker varje organisation innovativa vägar för att uppnå 

konkurrensfördelar, öka kundlojaliteten och förbättra effektiviteten utan att uppoffra 

kvalitetsstandard och servicenivå.1 I viss mån talas det om en ny konkurrenskraftig marknad, där 

företag har investerat kapital och resurser i relationsmarknadsföring och Customer Relationship 

Management-relaterad teknologi för att överleva.2 Relationsmarknadsföring och Customer 

Relationship Management (CRM) är lösa begrepp då de i sin natur kan skapa flera olika modeller 

för att sköta kundrelationer, beroende på, till exempel, en organisations interna infrastruktur, typ 

av industri, olika kundbeteenden, olika beslutsprocesser hos kunder beroende på typ av vara eller 

service, och ett företags teknologiska infrastruktur etc.3 CRM som ett företagsekonomiskt 

fenomen har under de senaste åren fått fler och fler företag att sätta kunden i centrum av 

organisationen.4 Det finns en vidsträckt litteratur och diskussion kring varför denna utveckling 

har skett och vad som är dess strategiska syfte. 

 

Bilindustrin är en enorm del av världsekonomin, men den präglas av överproduktion. Årligen kan 

det produceras 60 miljoner personbilar men efterfrågan motsvarar bara hälften, och bara under 

2003 så kördes 4,3 miljoner personbilar direkt till lager från produktionsbandet. The Economist 

menar att ”bilindustrin står för 10 % av BNP i den rika världen”. 5 Efter terrorattackerna i 

september 2001 så började ett rabattkrig rasa på den amerikanska marknaden, där samtliga 

tillverkare är involverade, vilket också har lett till en 6 % prissänkning i Europa.  

                                                           
1 Javalgi, Moberg 1997, s. 165. 

2 Gordon 2002, s. 99-101. 

3 Stone et al. 2000, s. 2-3. 

4 Gordon 2002, s. 99-101. 

5 Lindstedt 2004, s. 39. 
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Till skillnad från resten av världen så går bilförsäljningen bra i Sverige för tillfället med en 7,9 % 

ökning under 2005 från föregående år, men det befaras att prissänkningen som gjorts i resten av 

Europa även kommer hit.6 

 

I bilbranschens hårdnande konkurrens och lönsamhetssvårigheter har kundbemötandet blivit 

viktigt, och trenden är flera olika variationer av den traditionella bilförsäljningen.7 De 

traditionella bilförsäljarna och generalagenter har börjat konkurrera med andra typer av butiker, 

till exempel har IKEA börjat sälja bilar i Ryssland via sitt varuhusmärke Mega8 och 

livsmedelsjättar Tesco och Carrefour planerar följa den belgiska lågpriskedjan Colruyt i spåret 

och börja sälja bilar med minst 30% under det rekommenderade priset.9 Den här utvecklingen har 

ännu inte nått Sverige. 
 
Internet har också haft en effekt på bilförsäljning, även om Sverige ligger långt efter i rena 

bilinköp via Internet så är svenska bilköpare mest beroende av Internet som primär 

informationskälla, och de viktigaste frågorna gäller produktinformation, inbytesinformation och 

pris- och kostnadskalkyler.10 Förklaring till detta ligger delvis i att kunder generellt i världen har 

olika lojalitet gentemot återförsäljaren och själva bilmärket, enbart 40% som har köpt en bil kan 

tänka sig att köpa från samma återförsäljare igen. Så det åvilar tungt ansvar på tillverkaren att 

skapa en lojalitet via sina ombud.11 

 

En annan iakttagelse som branschanalytikern Gartner Group gjort är att bilförsäljare är dåliga på 

att behålla sina kunder. De rekommenderar för att öka kundlojaliteten att tillverkarna borde 

samarbeta bättre med återförsäljarna, för att de tillsammans ska kunna planera och genomföra 

sina kundvårdsstrategier. Det saknas emellertid incitament för återförsäljare och biltillverkare att 

dela affärskritiskt data, vilket resulterar i ineffektiv hantering av information om produkter, 

                                                           
6 Lundin 2005, s.1. 

7 www.motormagasinet.net 05-04-21 

8 www.motormagasinet.net 03-06-04 

9 Holm 2002, Motor Magasinet Nr.17. 

10 Cap Gemini 04/05, s.37. 

11 Cap Gemini 04/05, s.13. 
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service samt demografiska fakta. Vidare finns risk för att slutkunden får motsägelsefulla 

marknadsbudskap från tillverkare respektive återförsäljare.12 

 

Med tanke på dagens trender som påverkar bilförsäljningsindustrin, och dess specifika utveckling 

i Sverige, så bjuder litteraturen kring CRM på flera olika idéer och komponenter som företag 

behöver bearbeta, tänka på och strukturera för att vara steget framme i konkurrensen. Hur de 

olika centrala begreppen i CRM har blivit implementerade varierar från företag till företag, och 

bransch till bransch. Målet är att skapa kundlojalitet och att utnyttja företagets möjligheter till att 

skapa kostnadseffektiva kundvårdsaktiviteter. Det är då intressant att analysera hur olika 

bilföretag har anammat CRM och kundvård, dvs. vilka faktorer som anses viktiga och 

kostnadseffektiva i just bilförsäljningen i Sverige samt hur företagen anser att det CRM och 

kundvårdsprogram som de genomfört haft för effekt på lojaliteten hos deras kunder.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur olika svenska generalagenter inom bilförsäljningen 

använder sig av aktiviteter som relaterar till teori kring CRM och kundvårdsaktiviteter, och att 

förstå hur dessa företag anser att det påverkar lojalitet samt vilka variabler inom CRM och 

kundvård som är främst vedertagna bland dessa företag.   

 

1.3 Avgränsning 
 

På grund av begränsad tid och volymmässiga ramar för uppsatsen valde jag att avgränsa min 

undersökning till företagets perspektiv och därmed exempelvis utesluta undersökning av hur 

problemet uppfattas från återförsäljarens och slutkonsumentens sida. Valet av 

undersökningsobjekt föll på tre bilföretag som har sina generalagenturer i Sverige.   

 

 
                                                           
12 Holm 2002, Motor Magasinet Nr.13 
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2 Metod 
 

Jag kommer att inleda detta kapitel med en redogörelse för mitt urval av empiri. Vidare kommer 

jag att beskriva vilken undersökningsform jag avser att använda samt min datainsamlingsmetod. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av vald intervjuform och diskussion om studiens 

tillförlitlighet. 

 

 

2.1 Urval 
 

Min förutsättning för ämnet var att undersöka flera företag inom bilindustrin för att kartlägga hur 

företagen ser på aktiviteter som hör hemma i ämnesområdena CRM, relationsmarknadsföring, 

kundvård och slutligen vilken effekt de har på kundlojalitet. Eftersom studien ska, enligt 

uppsatsens avgränsningar, genomföras på generalagenternas nivå kontaktade jag generalagenturer 

för 19 utav ett total av 40 biltillverkare i Sverige13, genom både telefonkontakt samt mejl. Efter 

en första kontakt blev jag sedan hänvisad vidare till relevanta personer med specifika kunskaper 

inom ämnet. De som visade intresse för samarbete samt var bereda att ställa upp på en intervju 

inom en lämplig tidsintervall var 5 olika tillverkare, d.v.s. Volkswagen, Toyota, Hyundai, Suzuki 

och Alfa Romeo. Jag genomförde intervjuer med samtliga företag men för den volymmässiga 

aspekten för min uppsats valde jag att ta med de 3 företag som representerade olika 

marknadsvolymer i branschen. De intervjuer som jag baserar uppsatsen på var gjorda med 

representanter för Toyota – Anders Drakenberg, manager CRM; Suzuki – Lars Harlin , VD och 

marknadschef; samt försäljnings och marknadschef för Alfa Romeo (AR) Jonas Angerdal. Jag  

mejlade förberedda frågor (se bilaga1) till dem och vi bestämde tid för personliga intervjuer.   
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2.2 Kvalitativ undersökningsform 
 

Min uppsats baseras på en kvalitativ undersökning. Detta innebär att jag har en explorativ avsikt 

med uppsatsen för att således kunna utforska ämnet snarare än att kvantifiera materialet, vilket 

framgår från studiens syfte.  

 

Centralt i kvalitativ forskning är att söka en djupare förståelse av det problem som studeras och 

att helheten hos det studerade sammanhanget kan beskrivas.14 För att materialet ska kunna tolkas 

på ett relevant sätt har jag valt en kvalitativ metod som är lämplig för att kunna skapa en 

helhetsbild av undersökningsområdet.  

 

Kundvård och lojalitet är ett brett och komplext ämne och jag ämnar undersöka attityder och 

beteende inom detta område. Meningen med denna studie är således att försöka få en bild av hur 

bilföretag beter sig avseende kundvård samt lojalitetsskapande. Därför är det viktigt med 

personliga åsikter och inte endast ja- och nejsvar, varför en kvalitativ studie föredrogs framför en 

kvantitativ.  

 

Resultat från kvalitativa metoder kan generaliseras till en teoretisk nivå även genom ett urval av 

få undersökningsenheter. Ambitionen med detta är att utveckla befintlig teori.15 Jag har dock inte 

som målsättning att generalisera resultatet av denna uppsats eftersom det är tre företag som har 

intervjuas vilket jag tycker är otillräckligt som grund för generalisering för hela bilbranschen.  

 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 
 

Inledningsvis har jag sökt i de databaser som finns tillgängliga på universitetsbiblioteket och även 

sökt i de ekonomiska tidskrifter som finns på ekonomiska biblioteket för att på så sätt skaffa mig 

en bild av det som finns skrivet kring områdena CRM, kundvård samt kundlojalitet. 

                                                                                                                                                                                            
13 Passenger Car Registration 2004  

14 Holme, Solvang 1997,  s. 49. 

15 Jacobsen 2002,  s. 36. 
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De författare som jag valt att presentera i den teoretiska referensramen är flera och har valts för 

att deras forskning är välrenommerad inom den företagsekonomiska forskningsvärlden. Deras 

teorier är de mest omfattande och utförliga, både för en akademisk läsare och en yrkesutövare av 

bl.a. CRM, kundvård och andra relaterade lojalitetsskapande åtgärder.  

För att få en mer omfattande insikt i kundvårdsaktiviteter inom bilindustrin och undersöka 

företagens syn på kundlojalitet ansåg jag att det var nödvändigt att genomföra intervjuer med de 

personer som är involverade och som kunde ge mig en helhetsbild av hela processen. 

 

 

2.3.1 Intervjuer 
 

Jag har valt att använda mig av en datainsamlingsmetod i form av en semi-strukturerad intervju. 

Detta innebär att jag i förväg har bestämt vilka ämnesområden som ska behandlas i intervjun och 

vilken slags information som önskas. Men jag har inte bestämt i vilken ordning dessa kommer att 

behandlas utan det får avgöras beroende på hur intervjun utvecklas. Detta innebär att intervjun 

kommer att vara flexibel och ledig samtidigt som en slags röd tråd från syftens innehåll ska 

genomsyra denna. Intervjuerna med nyckelpersonerna från ovan nämnda företag genomfördes 

vid personligt möte och spelades samtidigt in på en bandspelare för att undvika eventuellt 

missförstånd vid tolkning av svaren. 

 

Frågorna utformades för att täcka in stora delar av teorin om kundvård, CRM och 

lojalitetsskapande. De utformades även så att vissa ämnen överlappade varandra och en del frågor 

kunde innehålla flera olika aspekter. De ämnesområden som behandlades i intervjun var: 

kundvårdsaktiviteter och deras effekt på lojalitet; databaser; service; CRM; definition och 

mätning av lojalitet; informationskanaler; lojalitetsprogram; organisation samt segmentering (se 

bilaga 1). 
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2.4 Tillförlitlighetsdiskussion 
 

Jag är medveten om att intervjuarnas svar i denna uppsats kan ha subjektiv karaktär då de 

försöker att presentera sina företag från deras bästa sida. För att undvika klyshor och oklarheter 

försökte jag därför precisera svaren genom att återkomma till intervjuade och ställa frågor igen i 

fall något uppfattades otydligt. Att de intervjuade fick frågorna på förhand kan vara både negativt 

och positivt. Det är positivt eftersom de har tid att förbereda sig och därför kan ge mer 

omfattande svar. Däremot är det negativt då intervjun förlorar ett överraskningsmoment och 

respondenterna därmed lättare kan försköna svaren.    

 

 

3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer jag att redovisa den teoretiska litteraturen som ligger till grund för min 

studie. Främst redogör jag för begreppet CRM och dess relation till begreppet lojalitet. Därefter 

presenterar jag områdena kundvård och lojalitetsprogram, som är ytterligare 

marknadsföringsverktyg med målet att skapa kundlojalitet.  

 

 

3.1 Customer Relationship Management 
 

Det finns vidsträckta synsätt på begreppen CRM och relationsmarknadsföring inom den 

företagsekonomiska forskningen. Ett är att det helt enkelt handlar om databasmarknadsföring. En 

annan uppfattning är att CRM är ett system för kvarhållning av kunder genom att använda olika 

marknadsföringsaktiviteter tänkta att skapa band till kunderna eller att hålla kontakten med 

kunden efter att en försäljning gjorts. Relationsmarknadsföring har definierats som en 

ansträngning att identifiera, underhålla och bygga upp nätverk med individuella konsumenter och 
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därefter kontinuerligt stärka nätverket för att gynna båda parterna i varje relation genom 

interaktiva, individualiserade och värdeskapande kontakter under en lång tidsperiod.16 

 

Annan litteratur vill inte skilja på begreppen relationsmarknadsföring och CRM, utan ser 

begreppen som en historisk utveckling av den verksamhet som begreppen inneburit sedan början 

av 1990-talet och att det finns lika många modeller av relationsmarknadsföring och CRM som det 

finns företag i världen.17  

 

Förklaringen ligger delvis i att CRM som ett system just behöver anpassas till olika typer av 

organisationer, marknader och produkter. Synergier kan dock utläsas både från en rent teoretisk 

synvinkel och både praktisk erfarenhet av CRM arbete.  

 

3.1.1 Vad är CRM? 
 

För ett företags framgång är alltså långsiktiga kundrelationer en viktig faktor. Företag kan till 

exempel uppnå detta genom att använda sig av en CRM strategi. Detta innebär att företagen kan 

registrera och tillmötesgå eller överträffa alla krav och önskemål från kunden, så att denna förblir 

lojal och handlar igen.18Detta kan liknas vid en stegvis eller cyklisk process, och kan ses som en 

lång relationsutveckling mellan kund och företag som just CRM och relationsmarknadsföring vill 

skapa.19  Mångfaldig litteratur visar att CRM delvis handlar i början om kundselektering för att 

förstå och kategorisera sina kunder, och slutar med att kunna ge kunderna ett mervärde så att de 

fortsätter sina framtida inköp i samma företag (som i marknadsföringskretsar kallas ”Winback 

Marketing Activities”) så att relation slutligen blir långvarig.20  

 

För att ett företag ska kunna förverkliga en CRM strategi så är just kunskap om kunderna och sin 

egen organisation centralt. Exempel på aktiviteter som ger företag kunskap om sina kunder är 

illustrerade i figuren nedan: 

 
                                                           
16 Parvatiyar, Sheth 2001, s. 3-5. 

17 Gamble et al. 1999, s. 19.  
18 Parvatiyar, Sheth 2001, s. 2-3. 

19 Stone et al. 2000, s. 3-7. 
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Kunskap   Exempel på aktiviteter      
 
Marknadsförståelse  Segmentering, marknadsundersökningar och reklam 
 
Transaktionsinformation Databas med försäljningsstatistik, dokumenterade kundfrågor, svarsfrekvens vid 

kampanjer och kundprofiler 
 
Konkurrensinformation                Konkurrenter som har haft transaktioner med din kund 
 
Klagomål & beröm  Dokumenterad klagomålshantering, rutiner för reklamationer 
 
Feedback   Dokumentation vad kunderna säger direkt till dina anställda 
 
Tabell 1, Källa; Stone et al (2000), s. 42, egen bearbetning. 

 

De två stora frågorna ett företag måste ställa sig angående kunskapen om sin egen organisation är 

huruvida organisationen kan skapa CRM och hur den organisationen leds.21 

 

Man kan också se CRM i två olika dimensioner. Den ena berör företagsrelationer med sina 

leverantörer och återförsäljare, alltså en miljö präglat av business-to-business. Den andra 

dimensionen är relationen med den slutliga service- eller produktanvändaren. Viss skillnad finns, 

till exempel är det inte ofta ekonomiskt hållbart med många direkta möten mellan företaget och 

vanliga konsumenter, men principen om vilka kunskaper som behövs är densamma.22 

 

Den teknologiska utvecklingen som har skett, till exempel, utvecklingen av Internet och utökad 

datakapacitet, har också påverkat utvecklingen av CRM.  De olika kunskapsbehoven kräver 

ibland komplicerad mjukvara, bland annat på grund av att kommunikationen med kunder sker 

mer och mer via telefon och Internet.23 Tidigare var ett företags kontaktytor med dess kunder ofta 

begränsade till säljpersonalen. I dagens förhållanden möter de flesta företag sina kunder via flera 

olika kanaler som säljpersonal, servicepersonal, call-centers, Internet, marknadsföring och reklam 

osv. Alla dessa enheter behöver kunna dela med sig information om den individuella kunden med 

varandra. Effektiva CRM system behöver alltså ett informationssystem som förmedlar relevant 

information till varje enhet. Detta är ett viktigt steg speciellt i massmarknader för att kunden får 

en illusion av att en relation verkligen finns på individnivå. Om ett call center till exempel inte 
                                                                                                                                                                                            
20 Parvatiyar,  Sheth 2001, s. 11; Gordon 2002, s. 239-243; Bahra 2001, s. 121-123; Stone et al 2000, s. 6; Ravalda, Grönroos 1996, s. 19-30; Storbacka, Lehtinen 2000, s. 78. 

21 Stone et al. 2000, s. 42 

22 Parvatiyar, Sheth 2001, s. 11;Gordon 2002, s. 363; Bahra 2001, s. 132-134; Stone et al.2000, s. 42-44; Ravalda, Grönroos 1996, s. 19-30, Storbacka, Lehtinen 2000, s.107. 
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kan identifiera en specifik kunds värde och/eller behov, kan det medföra en förlorad 

affärsmöjlighet.24 

 

För att kunna lyckas med CRM är det betydelsefullt att de anställda på företaget är kompetenta 

inom området och vet hur de ska agera ut mot kund. Utbildning av anställda i kundkontakter, 

teamwork och att sköta relationsförväntningar är viktiga områden. En annan avgörande faktor för 

en framgångsrik CRM är huruvida man kan övervaka att det praktiskt ute i verkligheten går som 

företaget planerat eller inte. Misslyckanden ska kunna rättas till och relationen ska utvärderas för 

att kunna utvecklas vidare.25 

 

3.1.2 Betydelsen av lojalitet i CRM 
 

För att göra en parallell till den cykliska aspekten av CRM vill jag belysa att begreppet lojalitet är 

central i teorier kring kundlivscykel.26 Speciellt då kunden när som helst kan lämna det cykliska 

förloppet.27 Målet med CRM kan alltså vara att kostnadseffektivt använda olika 

marknadsföringsakvtiteter för att skapa lojalitet bland sina kunder.  

 

Oavsett skälen som ligger bakom ett strategiskt beslut att påbörja en CRM-mentalitet i en 

organisation, vilka kan vara många, så är det att sätta kunden i centrum antingen på grund av att 

vilja ligga före konkurrensen eller helt enkelt försöka hinna ikapp konkurrenter. Att behålla 

kunder är billigare än att värva nya. Flertalet författare påpekar att företag inte bara kan sätta 

kunden i centrum, utan också måste koncentrera sig på lojalitet.28 Det finns flera som anser att det 

kostar fem till tio gånger mer att hitta nya kunder.29 Vidare menas att den traditionella 

marknadsföringen, och CRM däribland, inte längre enbart sätter kunden i centrum utan att 

lojalitet är i fokus.30 

 

                                                                                                                                                                                            
23 Gordon 2002, s. 239-243; Bahra 2001, s. 123; Parvatiyar, Sheth 2001, s. 2-3. 

24Parvatiyar, Sheth 2001, s. 26.  

25 Parvatiyar, Sheth 2001, s. 18. 

26 Ruyter et al. 1998, s. 440-444. 

27 Grönroos 2000, s.92. 

28 Hill,  Alexander 2000, s.24; Stone et al. 2000, s. 103 

29 Egan 2001, s.14; Echeverri, Edvardsson  2002, s.38. 

30 Söderlund 2001, s.9.  
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Företags problem att förstå och utarbeta ett CRM system ligger bl.a. i komplexiteten om vad 

kundlojalitet innebär.  Bara för att en relation är transparent, och att ett företag lär sig ge 

mervärde till kunden så att den blir lojal, så uppstår också det faktum att företagens aktiviteter 

gentemot kunden påverkar själva kundbeteendet. Det är viktigt att förstå hur man arrangerar 

kundbemötandet, så att kunden känner att företaget har lyssnat på dennes behov eller problem för 

att sedan överträffa dessa.31 När som helst kan kunden välja att vända sig till en konkurrent, då 

konkurrensen om lojala och intäktsgivande kunder är stor.32  

 

Lojalitet är en viktig faktor för ett företags överlevnad, då kostnaderna att attrahera nya kunder är 

mycket större en att värna om existerande. CRM är en metod som sätter kunden i fokus för att 

kunna förstå hur skapas den lojalitet i kundrelationen ett företag vill ha. 

 

3.2 Lojalitet 
 

3.2.1 Vad är lojalitet? 
 

Definitionen på lojalitet har ägnats stor uppmärksamhet inom den litteratur som behandlar 

marknadsföring och konsumentbeteende under de senaste decennierna, och nu senare även inom 

litteratur som behandlar CRM. Det finns många definitioner på lojalitets begrepp. Det vanligaste 

är att skilja mellan beteendemässig och attitydmässig lojalitet, och för att kunna förstå lojalitet så 

bör man beakta båda dimensionerna.33  

Beteendemässig lojalitet anses synonymt med upprepat kundstöd gentemot ett företag eller 

försäljningsställe. Problemet med beteendemässig lojalitet kan dock vara att inköpsbeteende inte 

alltid ger ett korrekt mått av lojalitet, då andra variabler såsom sociala normer och 

situationsfaktorer influerar beslutet att ge stöd åt till exempel ett företag. För att förstå 

lojalitetsbegreppet och förutspå dess effekter bättre, är det väsentligt att fokusera på de 

attitydmässiga komponenterna.34 

 
                                                           
31 Swift 2001, s.142; .Söderlund 2001 

32 Grönroos 2000,s 95; Stone et al.2000, s. 42 

33 Noordhoff et al.2004, s.351; Smith 2003, s.110. 
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Attitydmässig lojalitet definieras såsom ”konsumentens känslighet gentemot en butik som en 

funktion av psykologiska processer som inkluderar attitydmässiga preferenser och engagemang 

gentemot butiken”35. Detta begrepp tar således fasta på kundens emotionella och mentala tycke 

gentemot en butik eller företag. Eftersom attitydmässig lojalitet endast kan betraktas som en 

förmedlare av marknadsföringsinstrument som påverkar beteendemässig lojalitet, så är dess 

mätning en nödvändig förutsättning för hur stimuli påverkar kognitiva processer som gör att 

kunderna förblir lojala i sina handlingar.36 

Beteendemässig lojalitet hos en kund återspeglar sig exempelvis när kunden känner att hon 

faktiskt handlar i en butik till och med kanske exklusivt eller blir medlem i butikens 

medlemsklubb. Detta kan liknas vid ”repeated purchasing behaviour”. En kund som känner 

att hon har mer tillit till en butiks produkter än konkurrenternas produkter, att en butik 

förstår kunden mer än konkurrenter eller att kunden tror att en butik behandlar henne 

speciellt för att hon är en bra kund ger uttryck för en attitydmässig lojalitet.37 Den 

marknadsföringsgren som behandlar ”brand commitment” och ”brand loyalty” försöker 

uppnå samtidigt ett lojalt beteende och en lojal attityd.  

 

3.2.2 Kritiska lojalitetsfaktorer  
 

Ett vanligt förekommande antagande är att lojalitet leder till lönsamhet. Detta kopplas även 

många gånger samman med kundnöjdhet. Den slutsats som brukar dras är att en nöjd kund är en 

lojal kund och en lojal kund är en lönsam kund, vilket medför att en nöjd kund är en lönsam 

kund. Det kan kritiseras då det inte är säkert att alla nöjda kunder är lojala och endast vissa lojala 

kunder är nöjda.38 Det går därmed inte att dra några bestämda slutsatser angående denna teori. En 

stor mängd empirisk forskning indikerar dock att kundnöjdhet faktiskt kan betraktas som en 

drivkraft till kundlojalitet, men det är trots det inte troligt att det är den enda förklaringsfaktorn.39  

 

                                                                                                                                                                                            
34 Noordhoff et al. 2004, s.352. 

35 Noordhoff et al. 2004, s..352 

36 Noordhoff et al. 2004, s..352 
37  Stone et al. 2000, s. 103-106 

38 Lassar, Mittal 1998, s..201. 

39 Söderlund 2001, s.59. 
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 Fig.1. Källa: Söderlund (2001), s.59 Egen bearbetning 

 

Exempelvis förändrade kundbehov och förändrad livssituation, samtidigt som produkterbjudande 

förblir konstant kan medföra att en nöjd kund inte är lojal. Till detta kommer att det finns ett 

flertal barriärer som medför att missnöjda kunder fortsätter att vara lojala. Dessa barriärer kan 

vara av olika karaktär, exempelvis informationsbarriärer, marknadsstrukturella barriärer, 

budgetbarriärer, avtalsbarriärer, sociala barriärer mm vilka kan medföra att kombinationen 

missnöjd kund - lojal kund uppstår. Vidare så är det svårt att bestämma exakt hur kundnöjdhet 

samspelar med andra faktorer för att skapa lojalitet, det är därför viktigt för företag att vara 

medvetna om att det finns flera ovannämnda faktorer som påverkar kundlojalitet.40 

Dessutom det generella antagandet att kundlojalitet leder till lönsamhet stämmer inte överens 

med flertal olika undersökningar vilka visar att sambandet är komplicerat och i vissa fall andra 

kundgrupper är mer lönsamma.41  

Utöver rent situationsmässiga och personliga faktorer som spelar in hos kunden så visar studier 

att ett företag behöver skapa mervärde till kunden.42 Vidare så är typen av bransch en faktor som 

påverkar vilka typer av relationer som kan existera samt det faktum att en långvarig relation är 

eftersträvansvärt så ändras också kundens behov under den tiden. Så företag behöver vara 

                                                           
40 Söderlund  2001, s.82. 

41 Reinartz, Kumar 2000; Söderlund 2001; Dowing, Uncles 1997. 
42 Newell 2000, s.124. 
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medvetna om hur deras kundaktiviter, och val av aktiviteter riktade till en särskild kund, påverkar 

kundernas egna beteende.43  

 

 

3.3 Kundvård 
 

Om du inte tar hand om dina kunder så gör någon annan det. 

                                                     

                                                                              Federal Express 

 

Kundvårdande marknadsföring handlar både om att vårda en kundrelation genom att investera i 

den och att ta väl hand om kunden vid varje enskild transaktion.44 Enligt en amerikansk 

undersökning sker också omkring 65 procent av all försäljning till befintliga kunder. En annan 

undersökning visar att 91 procent av dem som köpt en gång och blivit missnöjda, vanligtvis inte 

köper av samma leverantör igen.45 Den relationsbaserade synen på marknadsföring medför i 

praktiken att kundvård blir en naturlig och väsentlig del i marknadsföringen genom att bygga upp 

och stärka relationer.  

 

Den klassiska marknadsföringsskolan uttrycker det på följande sätt: ”priskänsligheten är lägre 

eftersom man har byggt upp en kundlojalitet genom att kontinuerligt tillföra värde. Den 

dominerande förutsättningen är en stabil relation med säljaren eller leverantören. 

Framgångsfaktorn är långsiktig kundnöjdhet … kundlojaliteten är hög på grund av att 

relationsmarknadsföring innebär att bygga ekonomiska, sociala, tekniska och juridiska band med 

kunden”46. 

 Lojalitet och CRM är i praktiken centrala begrepp för god kundvård. Ett CRM system sätter 

kunden i centrum och söker kunskap om kunden och om den egna organisation för att veta vad 

den kan prestera. Allt för att ge mervärde så att kunden blir lojal. 

                                                           
43 Reinartz, Kumar 2003, s.141. 

44 Echeverri, Edvardsson 2002, s.39. 

45 Echeverri,Edvarsson 2002, s.43. 

46 Kotler et al. 1999, s.484. 
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3.3.1 Vad är kundvård 
 

De fundamentala värderingarna och viktiga komponenter i kundvård kan summeras som följande: 

– Servicekvalitet och kundtillfredställelse.  Det är viktigt att ha tydliga reglar för t.ex. 

klagomålshantering, väntetider, skriftlig kommunikation och mål för kundnöjdhet. 

– Kunskap om kundreaktioner. Företag bör, t.ex. använda sig av enkäter för att mäta om 

kunderna anser att servicemålen nås. 

- Engagemang. Personalen bör engageras i att lyssna på kunderna. Man bör ha i åtanke att en 

kund, när denne bedömer ett företags service, inte bara jämför med företag i samma bransch. En 

kund som besöker livsmedelsbutiken kan få intrycket att servicen där är dålig, därför att han vid 

ett besök på bilverkstaden eller resebyrån nyligen fick en perfekt service. 

- Klagomålshantering. Det lönar sig att behandla klagomål snabbt och generöst. Bland de 

kunder som fått sina reklamationer välvilligt behandlade fortsätter 54 % att köpa.  Av dem som 

blivit mindre väl behandlade fortsätter endast 19% enligt en undersökning. 47 

 

3.4 Lojalitetsprogram 
 

Ett verktyg som försöker binda kunder till ett visst företag är så kallade lojalitetsprogram. Det 

används inom relationsmarknadsföring men kan också vara en komponent av ett CRM system. 

Det används för att upptäcka och belöna lojala kunder. Programmens mål är att lyckas hålla kvar 

kunder vilket medför lönsamhet.48 Vissa chefer anser att kunder utvecklar en känsla av 

tillhörighet och ägande då de deltar i företagets lojalitetssystem. Dessa system kan följaktligen 

uppmuntra till en mer meningsfull och ömsesidig lojalitet.49 

 

Det har ifrågasatts om lojalitetsprogram verkligen fungerar som det är avsett. Det har diskuterats 

om huruvida programmen lockar kunder att köpa mer eller försöker muta kunden till upprepade 

köp. Författarna anser att man bör ta hänsyn till ett antal faktorer för att bestämma programmets 

värde, bland annat antal val av belöningar till kunden, vilket värde belöningarna har, 

                                                           
47 Liswood 2001, s.34-35. 

48 Wright, Sparks 1999, s.432. 

49 Smith et al. 2003, s.112. 
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sannolikheten att man uppnår belöningen samt hur lätt programmet är att använda. Vidare 

kritiseras lojalitetsprogram för att det kanske till och med är underlägset andra typer av metoder 

som prissänkning, ständigt låga priser, ökning av annonsering eller utvidgning av distributionen.50 

Andra författare menar att det bästa och snabbaste sättet att uppnå lojalitet och lönsamhet  

nämligen är service.51 

 

En viktig faktor som bör has i åtanke vid uppbyggnaden av lojalitetsprogram är en så kallad 

”effekt av timing”. Programmets kapacitet att dra till sig medlemmar beror inte endast på värdet 

av belöningarna utan också på när belöningarna är tillgängliga. Om belöningarna från ett 

lojalitetsprogram dröjer har de enligt författarnas undersökning inte lika stor genomslagskraft 

som när de kommer direkt efter ett köp. Dessutom visar det sig att direkta belöningar ökar 

chanserna för att kunden ska bygga upp en lojalitet till produkten snarare än till programmet.52 

 

En proportion så kallad 80/20 lagen, säger att 80% av inkomsten vanligtvis kommer från 20% av 

kunderna. Det bör i ett kundlojalitetsprogram riktas uppmärksamhet mot dessa 20 % för att 

minska marknadsföringskostnaden. För att ett lojalitetsprogram skall vara mer effektivt än ett 

annat, måste det under rådande konkurrensvillkor leverera mervärde från konsumenternas 

synvinkel.53  

 
 

3.5 Sammanfattning och analysmodell 
 

De olika teorier och hänvisning till litteratur som jag har valt att presentera i den teoretiska 

referensramen var avsedda att ge läsaren en insyn i hur lojalitet eftersträvas inom ämnesområdet 

CRM. Analysmodellen sammanfattar exempel på faktorer som nämnts i diskussionen och som är 

centrala för att utveckla en CRM orienterad organisation. Den kunskap som dessa faktorer ger 

företaget kan samlas, integreras och analyseras så att företaget kan organisera sig för att sätta 

                                                           
50 Dowling, Uncles 1997, s.74 

51 Wright, Sparks 1999, s.432. 

52 Dowling, Uncles 1997, s.76-78. 

53 Dowling, Uncles 1997, s.80. 
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kunden i centrum. Kundvårdsaktiviteter som vissa av faktorerna är eftersträvar också att skapa 

lojalitet, och är en del av arbetet i att skapa en vinnande CRM modell.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2, analysmodell 

 
Modellen binder ihop de olika faktorerna som ger företag kunskaper om sina kunder och som är 

kundvårdande aktiviteter, till att det påverkar lojalitet. Litteraturen är osäker på vilka faktorer 

som påverkar, eller kan bevisas påverka lojalitet i sig. Målet med uppsatsen är att försöka förstå 

om företagen jag valt att intervjua är medvetna om de olika faktorerna, om de arbetar med dem 

och hur företagen tror att de kan påverka lojaliteten bland deras kunder. 
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas delar av det material som samlats in under intervjuerna. Kapitlet 

innehåller även en tabell med sammanfattande fakta avseende företagens tillämpning av de 

understödjande faktorer som presenteras i fig.2. 
 

     Faktorer        Toyota         Suzuki                           Alfa Romeo 

     Databas X x x 

     Segmentering X x x 

     Kundbemötande  X x X 

     Mervärde X till x X till x X till x 

     Organisation x x x 

     Utbildningar X x X 

     Infokanaler  x x x 

     Feedback X x x 

     Klagomål X x x 

     Lojalitetsprogram X -- -- 

 

     Tabell 2. Tillämpning av faktorerna  

       Notering: (x) indikerar att faktorn är tillämpad, (--) indikerar att faktorn inte är tillämpad 

 

 

4.1 Toyota 
 

Mot slutet av 1800-talet startade Sakichi Toyoda Japans första vävfabrik. Tillsammans med sin 

son, Kiichiro Toyoda, lade han grunden till Toyota Motor Corporation, som startades 1937.  

Idag är Toyota en av de största biltillverkarna och ett av världens mest kända företag. 

Toyota tillverkar en ny bil nästan var 4:e sekund, dygnet runt, året om. Årligen levereras 6,8 

miljoner bilar, värda motsvarande cirka tusen miljarder kronor (1 biljon kr) till köpare i 160 

länder. Därmed är Toyota världens näst största bilföretag.54  

                                                           
54 www.toyota.se, 05-08-10 
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Toyota är vidare den mest sålda bilen i Norden. I Sverige tävlar företaget med två andra 

bilmärken om andra platsen på försäljningstoppen och har marknadsandel 7,43 procent under år 

2004 vilket motsvarar försäljningen av 17736 bilar.55 

 När det gäller kundnöjdhet är konkurrensen mindre hård. Enligt tidningen Vi Bilägares stora 

enkät BilQ toppar Toyota klart listan över Sveriges nöjdaste bilkunder. Samma sak visar resultat i 

enkäter för Norden totalt och för stora delar av övriga Europa56. 

 

4.1.1 Databas 
 

Toyota har en Customer Management system som kallas TOMS som regelbundet uppdateras med 

till exempel Vägverkets register. Toyota erkänner att det finns stora brister i systemet, då inte alla 

marknadsföringsaktiviter utgår från databasen eller att lojalitetsprogrammets databas eller 

återförsäljarnas faktureringssystem inte är kopplade till systemet. Detta innebär att Toyota anser 

att systemet brister i analysmöjligheter. Toyota arbetar dock med att utveckla TOMS systemet 

genom att integrera de nämnda komponenter och de olika logistiska system som Toyota har.  

Initiativet för att utveckla CRM teknik inom organisationen drivs på både från lokala Toyota och 

från koncernnivå.  
 

 

4.1.2 Segmentering 
 

Toyota gör kontinuerliga segmenteringskampanjer där kunders historik och sannolikhet för 

bilbyte tas hänsyn till. Målgruppsanalyserna genererar olika skräddarsydda 

marknadsföringsaktiviteter mot kunderna och lojalitetsprogrammet är en central del i detta arbete. 

Toyota har en klar strategisk avsikt med sitt segmenteringsarbete vilket är lönsamhet. 

Segmenteringen försöker inte utesluta några typer av kundgrupper men ger Toyota en klar bild på 

lönsamheten i olika produkterbjudande. TOMS systemet försöker automatisera och beräkna dessa 

produkterbjudande och de aktiviteter som krävs. 
 

                                                           
55 Passenger Car Registration 2004 
56 www.toyota.se, 05-08-10 
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4.1.3 Marknadsföringsaktiviteter 
 

Toyota genomför primärt följande aktiviteter: 

- Marknadsstöd, t.ex. bonus till försäljare vid genomförd bilaffär 

- Kundundersökningsprogrammet Customer Satisfaction som mäter nöjdhet och kundattityd 

gentemot Toyota 

- Kundtillställningar, t.ex. sponsring av golfevenemang 

- Direkt marknadsföring, t.ex. reklamblad och broschyrer till olika identifierade segment 

- Kundkvällar för Toyota bilägare, t.ex. förhandsvisning av nylanserade bilar 

- Annonser 

- Hemsidan 

- Customer Aria Driving Analysis som hjälper Toyota att veta var deras kunder kör och vart 

Toyota måste kunna erbjuda återförsäljare och verkstadsservice 

- Kundbrev till befintliga kunder  

- Evenemang och erbjudande riktade till medlemmar i lojalitetsprogrammet 

 
 

4.1.4 Kundbemötande 
 

Toyota har omfattande reglering i sina återförsäljningsavtal som hanterar skyltning, hur 

kundmottagningen ser ut, möblemang, färgsättning och hur exteriören ska se ut. Vidare reglerar 

avtalet också kundvårdsaktiviteter, t.ex. så ska varje återförsäljare ha en anställd som är ansvarig 

för Customer Retention Indices, dvs. aktiviteter, genomförande och statistisk dokumentation 

kring kvarhållandet av kunder. Denna information kommer sedan tillbaka till Toyota på 

koncernnivå. Toyota både ger utbildning och ett arbetsprogram till återförsäljarna för CRI.   
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4.1.5 Mervärde 

Toyota anser att kringtjänsterna kring själva bilen har ökat och blivit en kritisk faktor i 

konkurrensen mellan tillverkarna. Företaget talar om ”kontaktytor” som kan vara allting från TV-

reklam, försäljningslokalerna, försäkringsprodukter, finansieringslösningar och verkstadsservices. 

Från kundens perspektiv är allt detta associerat med Toyota som varumärke så mervärdet finns i 

att företaget har samlat alla komponenter under ett paraply som är lätt för kunden att förstå och 

välja. 

 

4.1.6 Organisation 
 

Toyota har ingen avdelning ansvarig för CRM aktiviteter eller kundlojalitet i Sverige, men det 

finns en ansvarig som arbetar enbart med dessa uppgifter på marknadsavdelningen. Sedan finns 

det en person som arbetar enbart med klagomålshanteringen och Customer Satisfaction. Toyota 

arbetar idag med att utveckla sin organisation, vilket företaget anser vara en nyckelfråga i sin 

företagsstrategi. 
 

4.1.7 Utbildning 
 

Toyota har en utbildningsavdelning i sin svenska organisation som ger återförsäljare utbildningar 

om produkterna, kundservice, verkstadsservice, försäljning och andra områden som regleras i 

avtalen. Dessa finansieras för det mesta av Toyota, men vissa utbildningar bekostas av 

återförsäljarna själva. Sedan har Toyota på koncernnivå utbildningar kring alla sina program som, 

till exempel, Customer Satisfaction.  
 

 

4.1.8 Informationskanaler 
TOMS systemet är en informationskanal internt och mellan Toyota och sina återförsäljare. Vidare 

anser Toyota att den främsta informationskanalen till själva slutanvändarna är Internet, då dessa 

ger komplett information om återförsäljare, bilarna och prisjämförelse.  
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4.1.9 Feedback 
 

Toyota samlar systematiskt feedback från kunder. Detta görs delvis direkt vid ett bilköp då 

Toyota sänder ut ett utvärderingsformulär 5 veckor efter att bilen har levererats. Man frågar om 

nöjdhet i produkt och servicen kring köpet och om huruvida informationen var korrekt och 

ändamålsenlig. Sedan görs det enkätundersökningar med fokus grupper som görs centralt från 

Bryssel men också lokalt hos återförsäljarna. Informationen samlas i databaser som är har kontakt 

med TOMS systemet. 
 

4.1.10 Klagomålshantering 
 

Toyota har i sina avtal med återförsäljare krav på att det ska finnas en person som är ansvarig för 

klagomål och reklamationer. Rutinerna kring detta kontrolleras av Toyotas program som kallas 

Customer Satisfaction, vilket övervakar att det inte finns några problem kring klagomålshantering 

hos någon återförsäljare.   
 

4.1.11 Lojalitetsprogram 
 

1999 introducerade Toyota kundlojalitetsprogrammet, ”Toyota Loyalty”, vilket enbart vänder sig 

till privata kunder.  Programmets syfte är att öka köpfrekvensen hos befintliga kunder, få dem att 

stanna kvar i företaget samt samla information om kunderna. Systemet belönar lojala kunder 

genom att erbjuda vissa förmåner beroende på antal samlade poäng. Exempelvis ger ett första köp 

av en Toyotabil 1000 poäng, andra köpet – 2000 poäng, tredje och fjärde – 1500 poäng. Nio 

månader är maximalt accepterad tid för uppehåll i ägandeskapet av Toyotas bilar för att fortsätta 

samla poäng. Kunderna får också poäng för antal services vid Toyotas verkstäder. Antal poäng 

avgör om man är Brons-, Silver- eller Guldkund. Beroende på uppnådd gruppkategori har 

kunderna tillgång till olika erbjudanden och belöningar. Den största kompensation som erbjuds 

till Silverkund är förmån av gratis hyrbil under kontrollservice i Toyotas verkstäder. Guldkunder 

erbjuds också denna förmån men de får dessutom sin bil tvättad under service samt gratis byte av 

vinter/sommardäck. Båda kategorierna av kunder erbjuds rabatt på hyrbil. 
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Enligt Toyota är Lojalitetsprogram bara en mindre del av företagets arbete för att få nöjda och 

lojala kunder. Det viktigaste är en fungerande bil och väl behandling av kunder i samband med 

besök på bilverkstad. Det nämndes några brister i lojalitetsprogrammet. Det första är att Toyota 

kopierade hela konceptet från ICA genom att applicera det direkt utan att anpassa det till 

bilbranschen. Problemet är att i ICAs fall handlar man livsmedel mera regelbundet och det är lätt 

att nå belöningsnivå. I Toyotas fall tar det väldigt lång tid tills kunder samlar tillräckligt antal 

poäng för att få belöning. Exempelvis kan det dröja flera år tills man blir guld/silver kund.  

 

I Toyotas undersökningar ingår bl.a. frågan : ”Påverkar Toyota loyalty ditt val av bilmärke?” och 

14% av de som svarade sa att det gjort det. En annan fråga: ”Påverkar Toyota Loyalty ditt val av 

en auktoriserad Toyota återförsäljare?” 55% svarade ”ja”. Det är ett sätt att utvärdera Toyota 

Loyalty.  

 

Det vore fel, anser Toyota, att försöka förklara lojalitetsförändring bara med lojalitetsprogram, 

eftersom det finns andra faktorer som också spelar in, exempelvis om kunden är nöjd med 

servicen, med bilen m.m. Därför är det svårt att mäta i vilken grad lojaliteten påverkas av en viss 

kundvårdsaktivitet eftersom det brukar användas flera olika aktiviteter samtidigt för att nå bästa 

effekt, men av de kalkyler som gjordes inom Toyota koncernen framstår att det är lönsamt att 

driva lojalitetsprogram. 
 

 

4.1.12 Definition och mätning av lojalitet 
Toyota förklarar att om kund äger en Toyotabil idag och köper Toyotabil igen då kallas den 

kunden lojal. Toyota definierar kundlojalitet som återköpsbeteende, d.v.s. av de Toyotaägare som 

under en viss period köpte en ny bil så köper 70%  Toyota igen, d.v.s., lojaliteten är 70%. 

Mätningen av kundens nöjdhet sker främst via Toyotas enkäter på en skala från 1-10. Om kunden 

säger 9 då är den nöjd. Det som är gemensamt för alla undersökta företag här är bara T., utan är 

att de mäter kundens nöjdhet. ”Nöjd kund är lojal kund”, påstår de undersökta. Toyota påpekar 

att vid mätning av lojalitet går det inte att urskilja i vilken grad någon enskild aktivitet påverkar 

lojalitetsändring.  
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Toyota granskar konstant kundens attityd gentemot företaget, märket och hela koncernen genom 

rapporter, mest på återförsäljarenivå i hela Sverige. Även kundservice undersöks i samband med 

bilköp och reparationer. Toyota har även ett krav att Toyotas återförsäljare har en viss nivå på 

kundnöjdhet.  Då får återförsäljarna 1% extra i marginal om de bibehåller den kundnöjdheten. 

Detta kan ses som styrmedel för att återförsäljare ska göra ett bra jobb gentemot kunderna. Vid 

nöjdhetsundersökning får Toyota ett mått på om kunderna är nöjda eller inte, men det samband 

mellan denna nöjdhet och deras lojalitet tas inte fram. Enligt Toyota är det självklart att ju mer 

nöjda kunder man har desto högre lojalitet har man, d.v.s. om 70% av kunderna är nöjda, då har 

man 70% lojalitet.  
 

 

4.2 Suzuki 
 

Suzuki är ett japanskt företag som tillverkar bilar, motorcyklar och utombordsmotorer. Företaget 

grundades 1909 av Michio Suzuki som Suzuki Loom Works, tillverkare av vävstolar och 1937 

startades tillverkningen av bilar och motorcyklar.57  

Idag är Suzuki ett världskänd och framgångsrik företag med nettoförsäljning 200,806 millioner 

kronor under år 2004. Total enligt företagets årsrapport 2004 tillverkades 1,927.000 bilar bland 

vilka exporterades 1,230.000.58 

I Sverige har försäljning av Suzuki bilar 1,04 procent av marknadsandel vilket motsvarar 

försäljningen av 2485 bilar under år 2004.59 

 

4.2.1 Databas 
 

Suzuki har ingen integrerad CRM-databas, utan använder sig utav vägverkets kunddatabas som 

sin främsta informationskälla. Information kring besöksfrekvens och besökarnas demografi lagras 

i en databas. Utöver det finns det relativ och sporadisk informationslagring.  

 
                                                           
57 http://susning.nu/ Suzuki   

58 http://susning.nu/ Suzuki   

59 Passenger Car Registration 2004 
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Den relativa informationslagringen är Suzukis så kallade ”värdemätare mot slutanvändaren” som 

mäter nöjdhet respektive missnöjdhet hos bilköpare kring själva köpprocessen. Undersökningen 

indelar kunderna i två kategorier, d.v.s. nybilsköpare och andrahandsbilköpare. Denna 

information behandlas på generalagenturen men kopplas inte ihop med någon kundprofil eller 

dylikt utan är ett redskap i fortlöpande försäljningsprojekt för att bl.a. förbättra relationen mellan 

generalagenten och återförsäljarna . 

 

Exempel på sporadisk informationslagring är att återförsäljaren kan lagra kundinformation som 

dock inte kommer till Suzukis förfogande och Suzukis egna faktureringssystem som används för 

viss kontroll av tekniska fel. Det sker ingen systematisk dokumentering av denna information hos 

Suzuki utan ses främst som ett redskap för specifika och ej relaterade aktiviteter till CRM.  

 
 

4.2.2 Segmentering 
 

Segmenteringen utgår från ett produktperspektiv, dvs. vid en nylansering av en bilmodell görs det 

en segmentering för just den bilens målgrupp. Detta görs genom att Suzuki köper en svensk 

marknadsanalys som redogör för, till exempel, vilka är de konkurrerande bilmodellerna i samma 

segment, vilken bil körde de som har köpt de identifierade konkurrerande bilmodellerna innan 

och vad var de vanligaste bilmodellerna innan en kund köpt en Suzukibil etc. Dessa analyser 

köps från fristående företag som Mozaik och Marknadsanalys. 

 

Suzuki försöker alltid vända sig först till sin primärmålgrupp som redan är Suzuki bilägare. 

Denna segmentering sker via olika marknadsföringsaktiviteter riktade till dessa, men detta 

kompletteras också med att bearbeta biltidningar och journalister.  
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4.2.3 Marknadsföringsaktiviteter 
 

Suzuki genomför primärt följande aktiviteter: 

- Kundundersökningar  

- Medlemstidning 

- Direktreklam till Suzuki kunder (t.ex. brev, broschyrer) 

- Kundkvällar för Suzuki bilägare (t.ex. vid nylanseringar) 

- Annonser (Nischtidningar, morgonpress och bilagor) 

- Press- och mediemarknadsföring (t.ex. Suzuki har en presskontakt som på heltid marknadsför 

nya bilmodeller till tidningar och journalister) 

- Eventmarknadsföring relaterat till primärmålgruppen (t.ex. hästsport, bilsport, rally, jakt etc.) 

- Hemsidan 

 

4.2.4 Kundbemötande  
 

Suzuki har inga krav på speciella kundvårdsåtgärder. Återförsäljarnas avtal som de har ingått 

med Suzuki varierar, och som standard reglerar det försäljningsyta och utvändig skyltning men 

inte dekor och klädsel. Avtalen är mer detaljerade angående tekniska krav på utrustning kring 

hanteringen av bilar, både för nybilsförsäljning, andrahandsförsäljning och verkstadsservice. 

Suzuki har genom nöjdhetsundersökningar som tidigare nämnts velat stödja återförsäljare att 

förbättra sin verksamhet beroende på lokala förhållanden än att ha specifika krav uppifrån. 
 

 

4.2.5 Mervärde 
 

Suzuki anser att de ger sina kunder mervärde genom att erbjuda en ”komplett” lösning kring 

ägande av sina bilar, d.v.s. verkstadsservice med original bildelar, skräddarsydd försäkring och en 

konkurrenskraftig finansiering av bilköpen. Genom samarbete med If Försäkring och Skandia 

Finans har Suzuki skapat försäkringsvillkor och ränta vid avbetalning som motsvarar vad kunden 

själv skulle kunna hitta själv. Suzuki gör ingen förtjänst på dessa produkter utan anser att det 

underlättar kundens ägande av en Suzuki bil. 
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4.2.6 Organisation 
 

Då Suzuki är en relativt liten organisation i Sverige, så ingår bland annat marknadsföring och 

kundvårdsaktiviteter i den verkställande direktörens ansvarsområde. Dock har man delat in 

Sverige i 3 olika regioner, där en försäljningschef är ansvarig för kontakten och arbetet med 

återförsäljarna.  

 

 

4.2.7 Utbildning 
 

Suzuki har ingen CRM eller lojalitetsrelaterad utbildning, men har produktutbildning och inte 

säljutbildning som relaterar till kundbemötandet, d.v.s. organiserar utbildningar för 

återförsäljarnas personal som ska presentera produkter för kunderna.  
 

4.2.8 Informationskanaler 
 

Nöjdhetsundersökningarna är en slags informationskanal mellan Suzuki och återförsäljarna. 

Vidare har Suzuki som nämnts tidigare etablerat olika informationskanaler med sina kunder som, 

till exempel, brev vid bilköp, medlemstidning till samtliga Suzuki bilägare och hemsidan. För 

Suzuki har deras hemsida visat sig vara den främsta informationskanalen för deras kunder. 
 

  

4.2.9 Feedback 
 

Det främsta sättet för Suzuki att ta till vara och dokumenterar feedback från kunder är 

nöjdhetsundersökningarna vid bilköp.  
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4.2.10 Klagomålshantering 
 

Det finns inga fastlagda rutiner för klagomålshantering i Suzukis organisation, men klagomål 

behandlas delvis direkt hos återförsäljarna samt e-post direkt till generalagenturen. 
 

 

4.2.11 Lojalitetsprogram 
 

Suzuki har inget lojalitetsprogram. Anledningen är att kostnaden för att starta och hålla ett sådant 

system är inte befogat ur ett kostnadseffektivt perspektiv.  
 

 

4.2.12 Definition och mätning av lojalitet 

 
Suzuki, liknande andra undersökta företagen definierar lojalitet som återköpsbeteende. 

Suzuki understryker samtidigt vikten av känslomässigt engagemang och det är därför av stor 

betydelse för företaget att undersöka kundens attityd till både produkten och kringliggande 

tjänster samt servicen. Av de som hade ägt en ny Suzuki köper 34% en ny Suzuki igen. 

 

Suzuki är mycket noga med att kunden är känslomässigt positivt inställd till både produkten och 

återförsäljare. Produkten är bara en del i affären. Det är mycket viktigt vilken känsla kunden har 

av sitt bilägande, vilket undersökningar angående attitydmässig lojalitet visar. En månad efter 

köp sänder företaget ut enkäter till nya bilägare, där de kan beskriva vad som är bra och dåligt 

med bilen. Suzuki analyserar vad kunderna är missnöjda med och försöker göra något åt det. 

Syftet är bl.a. att på det sättet påverka kunden att känna sig mer nöjd med sitt köp. Kunden har ju 

i alla fall köpt bilen och vill egentligen få bekräftat att det var rätt köp. Där spelar företagets 

medlemstidning och hemsida en stor roll.  
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4.3 Alfa Romeo 
 

Bilar med märket Alfa började produceras 1910 i Milano av A.L.F.A. (Anonima Lombardo 

Fabbrica Automobili). Bilarna har från begynnelsen kännetecknats av goda prestanda och 

sportiga köregenskaper och har under långa perioder varit framgångsrika i tävlingar.60  

 

Alfa Romeo, italiensk bil som tillverkas sedan 1986 av Alfa-lancia Industriad, ingående i Fiat-

koncernen. Idag är Alfa Romeo en av affärsenheter av Fiat Grop vilken sålde drygt 1,766,000 

bilar under år 2004 runt om i världen med total avkastning 20,5 billion euro.61 

I Sverige har försäljning av Alfa Romeo bilar 0,13 procent marknadsandel vilket motsvarar 

försäljningen av 320 bilar under år 2004.62 

 

 

4.3.1 Databas 
 

Alfa Romeo har ingen CRM databas, men använder sig av Vägverkets kunddatabas, en intern 

databas på generalagentkontoret och varje återförsäljare har egen databas för deras egna 

organisationer. Fiat som äger Alfa Romeo har ett utvecklat CRM system och idag arbetar Alfa 

Romeo med att konfigurera det system till den svenska marknaden som då kommer att omfatta 

både generalagenturen, återförsäljarna samt de existerande databaserna. Alfa Romeo använder sig 

aktivt av andra företags databaser som inte är i bilförsäljningsbranschen men som korresponderar 

till liknande målgrupper av kunder. I den interna databasen på generalagenturen finns det en 

kundbrevsdatabas som används för att skicka ut brev till kunder vid, t.ex. nybilsköp, om kunden 

flyttar och information kring närliggande serviceställen etc. 

 
 

 

 
                                                           
60 www.alfaromeo.com 

61 www.fiat.com 
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4.3.2 Segmentering 
 

Alfa Romeo baserar sin segmentering av kunder på skillnaderna mellan bilköp i kontinentala 

Europa och i Sverige, t.ex. att det köps i genomsnitt större bilar i Sverige. Delvis har 

segmenteringsarbetet inte riktigt startat ännu, och har varit undermåligt på grund av den kris som 

Fiat genomgått. Märket har varit eftersatt men nu när Alfa Romeo i Sverige har bytt organisation 

så har företaget börjat segmentera sina kunder, men det är i start fasen. Alfa Romeo tar hänsyn till 

att det är ett litet bilmärke, och där primärmålgruppen är boende i villaområden i 

storstadsområdena. Kundbrevsdatabasen har gett Alfa Romeo möjligheten uppdatera kunskapen 

om befintliga kundsegment, och den är företagets främsta kunskapskälla om de olika 

målgrupperna.  

 
 

 

4.3.3 Marknadsföringsaktiviteter 
 

Alfa Romeo genomför primärt följande aktiviteter: 

- Kundtillställningar t.ex. maskerad på italienska ambassaden, skidresor och vinprovningar. 

- Direkt marknadsföring, t.ex. reklamblad riktade till primärmålgruppen och reklam mot 

identifierade kunder som äger konkurrerande bilmärken som baserar sig på information köpt 

från det fristående företaget Biladress. 

- Kundtillställningar, t.ex. filmkvällar, maskerad och barnträffar 

- Kundkvällar för Alfa Romeo bilägare, t.ex. förhandsvisning av nylanserade bilar 

- Annonser 

- Hemsidan 

- Kundundersökningar som återförsäljare genomför 

- Kundbrev till befintliga kunder  

- Aktivt stöd till en fristående Alfa Romeo klubb 

- Alfa Romeo tidning som går ut till ett stort antal bilägare 
 

                                                                                                                                                                                            
62 Passenger Car Registration 2004 
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4.3.4 Kundbemötande 

 

Tillverkaren Fiat har detaljerade krav som är uniformt över hela den europeiska marknaden och 

som reglerar hur försäljningslokalerna ska se ut med specifika krav på inredning, skyltning, 

färgsättning, golv och möblemang. Vidare finns det stringenta regler i avtalen kring utseendet av 

marknadskommunikationen. Avtalen varierar i viss mån beroende på storleken av återförsäljaren, 

och tillverkaren har kategoriserat olika typer av försäljningsställen som då har olika avtal. Det 

finns inga krav på servicenivån eller själva kundvårdsaktiviteter men tillverkaren har påbörjat 

olika projekt som ska arbeta med olika kundvårdsaspekter för att förbättra kvaliteten. 

 

4.3.5 Mervärde 
 

Tillverkaren har vissa direktiv till importören vilka måste krävas i sin tur från återförsäljarna. Det 

finns ett helhetssystem kring bilägandet som inkluderar servicen vid själva bilköpet, 

verkstadsservice, skadeförsäkring och finansiering. Alfa Romeo har tagit fram en 

finansieringslösning via Skandia Finans. Alfa Romeo anser en annan aspekt av mervärde är att 

vara öppen för att lyssna på kundens synpunkter på ägandet, vilket Alfa Romeo har försökt att 

dokumentera genom till exempel kundbrevsdatabasen.  
 

4.3.6 Organisation 
 

Organisationen kring Alfa Romeo bygger på att i återförsäljarnas avtal så krävs det att 

återförsäljaren ska kunna tillgodose efterköpsservice som verkstadsservice. Detta gör att varje 

återförsäljare blir en knytpunkt för kunden. Alfa Romeo som märke är bara ett av flera hos 

importören, men det finns en organisation på generalagentens kontor som omfattar tio personer 

som arbetar specifikt med Fiat och Alfa Romeo. Av dessa tio personer så är det två personer som 

på heltid arbetar med lojalitets och CRM relaterade aktiviteter.  

 

 



 35

4.3.7 Utbildning  
 

Alfa Romeo ger utbildningar i både produktkunskap och serviceprocessen till återförsäljarna. 

Ofta görs det utbildningar efter att en kundnöjdhetsundersökning har gjorts, där man ger stöd i att 

förbättra servicen och bemötandet av kunder. Till viss del handlar utbildningen om hur 

återförsäljarna ska presentera Alfa Romeo, vilket är viktigt då återförsäljarna ofta har flera olika 

bilmärken och då utbildningen eftersträvar att lyfta fram Alfa Romeo framför de andra. Dessutom 

har företaget speciella tekniska krav på sina bilmekaniker. Utbildningarna är både lokalt 

arrangerade och som svar på direktiv från tillverkaren i Italien. 
 

 

4.3.8 Informationskanaler 
 

De främsta informationskanalerna är kundbrev direkt från generalagenten till bilägarna och 

kundundersökningar som senare diskuteras mellan återförsäljarna och generalagenten. Vidare är 

hemsidan och den fristående Alfa Romeo klubben viktiga informationskanaler. Klubben 

arrangerar flera tillställningar där det finns möjligheter att direkt träffa kunder och samla 

information eller föra samtal kring produkten och ägandet. Alfa Romeo anser också att de 

imageskapande aktiviteterna som reklam och direktmarknadsföring är en form av 

informationskanal.  

 
 

 

4.3.9 Feedback 
 

Att ta tillvara feedback från kunder är en central del i Alfa Romeos synsätt på mervärde, och 

detta görs genom att aktivt kommunicera med kunderna till exempel via svar på kundbrev eller 

vid kundtillställningar.  
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4.3.10 Klagomålshantering 
 

Alfa Romeo har ingen etablerad klagomålshantering idag. 
 

4.3.11 Lojalitetsprogram 
 

Alfa Romeo har inget lojalitetsprogram, utan anser att kvaliteten på återförsäljarna är viktigare 

faktorer än ett lojalitetsprogram. Alfa Romeo har också två heltidsanställda som arbetar just med 

lojalitet.  

 

 

4.3.12 Definition och mätning av lojalitet 
 

Återköpsbeteendet enligt företaget definierar kundlojalitet. Av dem som ägt en Alfa Romeo 

köper 90% en ny Alfa Romeo igen. Samtidigt påpekar Alfa Romeo angående den attitydmässiga 

aspekten att det inte går att ge en statistisk utvärdering av den attitydmässiga lojaliteten. Men den 

fristående Alfa Romeos klubb och faktum att Alfa Romeo har en låg flykt från märket visar att 

den attitydmässiga lojaliteten bland sina kunder är en av Alfa Romeos konkurrenskraftiga 

styrkor. Alfa Romeo anser att en av de viktigaste faktorerna i lojalitet är frånflykten av kunder 

från märket, d.v.s. hur många kunder som väljer ett annat bilmärke istället. Alfa Romeo köper in 

återkommande studier av den attitydmässiga lojaliteten bland sina kunder. 
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5. Analys 
I detta kapitel avser jag analysera insamlat material utifrån strukturen i den sammanfattande 

analysmodellen ( se fig.2) men även anpassa analysen efter vad som kommit fram i empirin. 

 

5.1  Användningen av de olika faktorerna i analysmodellen bland de 

tre undersökta företagen 
 

5.1.1 Databas 
 

Samtliga företag använder sig av en rad olika informationskällor och inköpt kompletterande 

information som de ansåg var delar av en potentiell enhetlig databas. Toyota har redan skapat en 

databas som dock inte integrerar alla variabler, Alfa Romeo arbetar med att anpassa ett system till 

deras svenska organisation och behovet förklarades vara litet hos Suzuki.  

Anledningen varför alla olika informationskällor inte var integrerade varierade, men förklaring 

finns översiktligt i att det delvis inte alltid varit kostnadseffektivt att arbeta för att sammanställa 

dem i en enhetlig form. Informationen som redan finns till låg kostnad hos Vägverkets register är 

unikt i Europa. En annan anledning är att både återförsäljare och generalagenturen förlitar sig på 

en personlig och informell relation till sina kunder, vilket var fallet i Suzuki och Alfa Romeos 

fall. Att Toyota som är ett större företag har kommit längre i att använda sig av en CRM databas 

är naturligt då Toyota inte har möjligheten att kunna kontrollera sina kundrelationer på ett 

informellt plan.  
 

En komponent som visade sig vara använt bland samtliga företag var deras faktureringssystem, 

där exempelvis uppgifter om senaste serviceåtgärd finns för varje specifik kund. Eftersom 

systemet redan existerar och informationen finns där behöver ej företagen lägga ner extra resurser 

för att bygga upp och underhålla databasen. 

Företagen uttryckte ett behov av att kunna dokumentera olika kunskap om sina kunder. Det 

intressanta är att samtliga företag har baserat sitt informationsförvärv på samma källa, dvs. den 

unika Vägverkets register, vilket gör att databas komponenten inte blivit någon konkurrerande 
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faktor. Däremot har alla företagen påbörjat att utveckla en viss CRM struktur vilket mycket väl 

kan bli en medverkande kraft i att behålla och vinna nya kunder. 
 

5.1.2 Segmentering och marknadsföringsaktiviteter 
 

Utgångspunkten i segmentering varierar stort mellan Toyota och de två andra företagen. Toyota 

genomför ett utvecklat segmenteringsarbete, medan Suzuki och Alfa Romeo först och främst 

riktar sig till primärmålgruppen, dvs. befintliga kunder. Suzukis och Alfa Romeos segmentering 

av den svenska marknaden är svag jämfört med Toyota. Huruvida detta kan förklaras med att det 

finns en relation mellan segmentering och hur utvecklade de olika företagens databassystem, så 

kan det konstateras att Toyota har en möjlighet som inte de andra företagen har. Suzuki och Alfa 

Romeo måste helt enkelt utgå från sin primärmålgrupp. 

 

Toyotas marknadsföringsaktiviteter är mer standardiserade och utvecklade än de två andra 

företagen. Skillnaden i försäljningsvolymen mellan Toyota och de två andra visar sig i de olika 

marknadsföringsmöjligheter som utnyttjas av Toyota. Samtliga företag använder sig dock främst 

av kundundersökningar, Internet och direkt reklam. Suzukis och Alfa Romeos kundtillställningar 

är av mer personlig karaktär än Toyotas. Företagen ansåg att en viktig del utav segmentering var 

just kundaktiviteter och tillställningar, som är ett typiskt exempel på att försöka knyta sociala 

band till kunderna.  
 

5.1.3 Kundbemötande 
 

Den viktigaste skillnaden bland de intervjuade företagen var deras vilja och möjlighet till att 

kontrollera kundbemötandet och den första kontakten med kunderna. Det var endast Toyota som 

krävde kontroll över alla aspekter av kundbemötande, medan Suzuki och Alfa Romeo enbart 

kontrollerade delar av försäljningslokalens utseende. Anledningen till detta kan förklaras med att 

serviceaktiviteterna är svårare att kontrollera för en mindre biltillverkare som ofta måste 

godkänna att återförsäljarna säljer flera andra konkurrerande bilmärken i samma lokal. För en 

större tillverkare som har en stor kundkrets så är det mer troligt att återförsäljare är svagare i att 

kunna kräva ett mindre reglerande avtal. Här kan vi se att Toyota är mer dominant i sitt 
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förhållande till sina återförsäljare än de två andra företagen. Relationen mellan Suzuki och Alfa 

Romeos återförsäljare bygger mer på ett tvåsidigt utbyte. I Toyotas fall så är kontrollen av 

kundbemötandet också ett sätt att påverka och standardisera kundens intryck av 

bilköpserfarenheten, vilket delvis eller till mesta del finansieras av Toyota själv och inte 

återförsäljaren. Detta är inte kostnadseffektivt för de två mindre företagen och det går inte att 

säkerhetsställa att detta har haft någon effekt som ökad försäljning.  
 

 

 

5.1.4 Mervärde 
 

Synsättet på mervärde var relativt likt bland samtliga intervjuade företag. De ansåg att mervärdet 

för kunden låg i att produkterbjudandet bör vara så enhetligt som möjligt, dvs. att alla aspekter av 

bilägandet tas till vara under ett och samma varumärke. Detta synsätt på mervärde kan vara 

kundernas och konkurrensens minimum krav. Det kan kritiskt diskuteras att detta kan ha blivit en 

slags standard, och då utviker sig ju ingen av de tre företagens skapande av mervärde på något 

markant vis. Trenden i andra länder, där nya slags företag, än vanliga återförsäljare, har börjat 

visa intresse i att sälja bilar ger uttryck åt att bilförsäljning har blivit ett sätt för, till exempel, en 

livsmedelskedja att skapa mervärde för sina kunder som handlar mat. Från företagets perspektiv 

är det dock kostnadseffektivt att kunden vill köpa ett enhetligt produkterbjudande. Vidare ger det 

också företaget detaljerad kundkunskap som kan användas då kunden vill byta bil etc.  
 

 

5.1.5 Organisation och utbildning 
 

Som nämndes i föregående avsnitt har antalet kringtjänster runt själva kärnprodukten (bilen) ökat 

liksom företagens olika kontaktytor med slutkonsument. Därför är det viktigt att kunna samordna 

olika delar av organisationen för att de ska uppfylla samma strategiska nyckelsyfte, nämligen att 

ha kunden i fokus och skapa långvariga relationer med den. Denna faktor visade sig vara en av 

den svagaste hos samtliga företag då ingen hade någon särskild organisation kring CRM och 
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lojalitetsarbetet. Självklart är skälen baserade på att det inte är kostnadseffektivt, men samtliga 

företag har anställda som på heltid arbetar med området.  

 

Under intervjuerna framgick det att samtliga företag regelbundet organiserar utbildningar för sin 

personal. Dels är det produktutbildningar när exempelvis en ny bil lanseras, och dels riktar sig 

utbildningar mot säljpersonal samt eftermarknadspersonal som möter kunder. De intervjuade 

anser att mycket av kundvården handlar om att ta hand om bilservice när kunden blivit bilägare 

och därför leder utbildning av bilmekaniker till att företagens servicenivå höjs, vilket attraherar 

kunder och håller kvar dem i företaget.  

 

Storleken på de olika företagen återspeglar sig återigen i hur utvecklade utbildningsfaktorn är. 

Utbildningsarbetet är väldigt utvecklat hos Toyota, och den finansieras och produceras mestadels 

på koncernnivå vilket gör att utbildningen är mer omfattande än hos de två mindre företagen. 
 

 

 

5.1.6 Informationskanaler 
 

Samtliga företag ansåg att alla deras olika marknadsföringsaktiviteter och informationskällor var 

olika typer av informationskanaler. Dock vill jag påpeka att det inte fanns en utpräglad definition 

eller struktur för att hantera kanalerna. Bakgrunden till detta kan direkt härledas till att företagen 

saknade den tekniska lösningen för att ha eller börja utveckla standardiserade 

informationskanaler. 

 

Samtliga företag ansåg att det viktigt att informationskanalerna är lättillgängliga för kunden, då 

detta är en viktig förutsättning för att kontakten mellan företag och kund överhuvudtaget är 

möjlig. Min undersökning visar att företagen lägger stor vikt vid skaffande och underhållande av 

dessa kanaler som del i relationsskapande, dock kan det diskuteras om dessa är de mest effektiva 

eller vilken förbättring som skulle kunna göras om dessa sammanföll i ett enhetligt system. Det 

skulle även kunna hävdas att de informationskanaler som företagen förlitar sig på idag hämmar 

deras förmåga att vara analytisk i deras hantering av sina kunder. Detta har en effekt på, till 

exempel, hur effektiv segmenteringen är. 
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5.1.8 Feedback och klagomålshantering 
 

Hanteringen av feedback och klagomål var kritiskt hos Suzuki och Alfa Romeo då det inte finns 

några etablerade rutiner för själva klagomålshanteringen eller hur feedback dokumenteras. 

Toyota har det som en integrerad del i sina avtal där det, till exempel, krävs ansvariga personer 

lokalt hos återförsäljarna. Den fristående klubben för Alfa Romeo bilägare kan anses vara ett 

informellt forum för att kunna analysera feedback och förhindra klagomål även fast det inte är 

företagsrutiner. 

 

Vidare kan man diskutera att klagomålshanteringen är den faktor som kontrollerar hur 

genomförandet av segmenteringen och kundbemödandet har lyckats. Förlitar man sig på 

sporadiskt utförda nöjdhetsundersökningar så riskerar företagen att aldrig ens få kännedom om 

misslyckande som kan orsakat kundflykt eller att man förlorat gentemot en konkurrent.  
 

 

5.1.9 Lojalitetsprogram 
 

Det var endast Toyota som använde sig av ett lojalitetsprogram. Toyota finner att det är lönsamt 

att driva programmet men är inte säker på effektiviteten av programmet. Företaget lägger större 

vikt vid en fungerande bil och välbehandling av kunder i samband med besök på bilverkstad.  

 

Teorin framhäver att det bästa och snabbaste sättet att uppnå lojalitet är själva servicekvaliteten, 

så lojalitetsprogram som sådant är enbart en komponent i systemet att skapa lojalitet. Dessutom 

skulle jag vilja påvisa den konsumentskepticism som finns angående bonusprogram. Stora 

målgrupper är osäkra om dessa program finns till för att belöna bra kunder eller om det 

egentligen bara är ett sätt för företagen att få gratis demografisk data och inköpsstatistik om sina 

kunder. Som anges i teoriavsnittet ifrågasätter många forskare lojalitetsprogrammets lönsamhet 

och påstår att det kan vara lika effektivt med ständigt låga priser eller bra service. 

Ett substitut för lojalitetsprogram är att skapa ytterligare mervärde i produkten och associationen 

till märket, vilket både Suzuki och Alfa Romeo valt att koncentrera sig på.  
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I Suzukis o Alfa Romeos fall anser företagens ledning att det är för dyrt att lansera 

lojalitetsprogram, eftersom detta innebär höga löne-, administrations- och marknadskostnader. 

Samtidigt utesluts inte möjligheten att återkomma till denna problematik i framtiden om 

företagets resurser för marknadsföringsaktiviteter ska omfördelas på annat sätt inom företaget.  

De anser inte att lojalitetsprogram är det bästa sättet för lojalitetsskapande. De föredrar att hålla 

sig till sina gamla välanvända metoder som visat sig fungera för företaget i åratal som exempelvis 

produktens kvalité för rätt pris samt bra bilservice.  

 

 

5.2 Synsättet på lojalitet 

 
Företag strävar i första hand efter lönsamhet och tänker inte så mycket på själva definitionen av 

lojalitet utan mäter det i försäljningssiffror istället. Trots att Toyotas kostnader för 

Lojalitetsprogram lika med 1,2 miljoner SEK vet man inte säkert att kunder gör sina inköp tack 

vare bonuspoäng, eller för att de uppskattar mervärde av produkter. Detta kan relateras till andra 

faktorer som ett bra kvalitet på produkter, hög säkerhetsnivå, bra service och låga priser. Detta 

påpekas även av Dowling och Uncles63 när de ifrågasätter extra lojalitetsskapande med hjälp av 

kundlojalitetsprogram utöver det som härleder sig från det relativa värdet av produkten eller 

tjänsten. 

Givetvis kan företagen vinna på indirekta fördelar av Lojalitetsprogrammets koncept genom 

exempelvis att lojala kunder kan föra vidare positiva rekommendationer om företaget, så kallad 

word-of-mouth marknadsföring. Detta anser författarna är det enda sättet för företag att få bidrag 

från lojalitetsprogram. Detta är väldigt svårt att mäta om dessa positiva kommentarer är mera 

effektiva från klubbmedlemmar eller från ”bara” nöjda kunder som exempelvis i fall för Suzuki 

och Alfa Romeo. 

Så svaret på frågan om Lojalitetsprogram skapar lojalitet kan helt enkelt vara att det beror på hur 

man mäter lojalitet och vilken lönsamhet detta skapar för företaget. 

Från Toyotas perspektiv fungerar lojalitetsprogram bra och detta marknadsföringskoncept kostar 

inte mera än det smakar. Toyota anser att på detta sätt får företaget värdefull information om 
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kunder samtidigt som kunder får tillhörighetskänsla och mervärde på produkter, vilket leder till 

skapande av långsiktiga relationer mellan företaget och dess kundkrets. Samtidigt har inte dem 

intervjuade någon tydlig definition på lojalitet men påstår i alla fall att lojaliteten ökar!?  Bryr sig 

verkligen företagen om lojalitetsdefinitionen eller är det mest viktigt för dem att helt enkelt få 

kunder att göra sitt nästa inköp hos dem istället för konkurrenter.  

Dessutom använder företagen andra marknadsaktiviteter som exempelvis kundtjänst där de svarar 

på kundens klagomål mm. Detta gäller inte bara Lojalitetsprogrammets medlemmar utan alla 

kunder. Det jag vill påpeka är att det är svårt att urskilja i eventuella mätningar och 

undersökningar om det är Lojalitetsprogram som ökar försäljningssiffrorna eller om det är övriga 

marknadsaktiviteter för alla kunder som bidrar till försäljningsökningen. 

 

Det främsta synsättet på lojalitet är ur ett beteendemässigt perspektiv på lojalitet, men en 

förklaring ligger helt enkelt i att den beteendemässiga lojaliteten är lättare att kvantifiera och på 

så vis jämföras lättare. Den beteendemässiga aspekten karakteriseras med hjälp av köpstatistiken 

från företagets databas och känslomässiga, eller attitydmässiga aspekten genom 

enkätundersökning angående hur pass nöjda kunderna är med bemötande av återförsäljare, 

service, verkstad samt bilen som produkt.  

Företagen gjorde undersökning bland sina kunder och det visade sig att kunderna var ganska 

nöjda och enligt Söderlund (se fig.1) finns det ett positiv samband mellan kundens nöjdhet och 

lojalitet. Dock samtidigt är detta inte självklart att nöjdhet och lojalitet går alltid hand i hand utan 

det kan uppstå andra kombinationer som låg nöjdhet – hög lojalitet samt hög nöjdhet – låg 

lojalitet. På detta sätt illustreras en grupp av kunder som kan vara nöjda men samtidigt 

karakteriseras av låg lojalitetsnivå. Samtidigt måste man ta i beaktande att lojalitetsbegreppet är 

ett multidimensionellt fenomen och det är svårt att mäta detta. 

Den attitydsmässiga lojaliteten är inte heller helt förenlig med att enbart undersöka kundnöjdhet, 

då det finns flera andra faktorer som bygger upp en kunds attitydsmässiga lojalitet. 

 

Vidare kan det diskuteras att då segmenteringen är undermålig så blir det svårare att kvantifiera 

lojaliteten för att man har helt enkelt inte olika grupper med olika behov och köpbeteenden att 

                                                                                                                                                                                            
63 Dowling och Uncles, 1997 
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jämföra. Jag vill likna det vid att fumla runt i mörker, och hoppas på att man undersöker rätt 

personer, dvs. de kunder som redan existerar. Mörkertalet bland potentiella kunder som ännu inte 

köpt en bil från tillverkaren blir som sagt ej undersökt. 
 

  
5.2.1 Lojal kund – lönsam kund? 
 

Eftersom det är en kontroversiell fråga att lojalitet höjer lönsamheten kan ifrågasättas hela 

konceptet med så kallade lojalitetsskapande åtgärder. Det visade även denna undersökning att i 

verkligheten mäter företagen inte samband mellan lönsamhet och deras lojalitetsskapande 

åtgärder och som följd vet de undersökta företagen inte om det är lönsamt att driva fram hela 

konceptet eller om man gör detta av en ren vana, eller för att konkurrenter gör likadant mm.  

Det visade sig tydligt att generalagenterna är välmedvetna om höga kostnader att driva 

exempelvis lojalitetsprogram och detta är anledning till att de mindre företag som Suzuki och 

Alfa Romeo har inte helt enkelt råd att satsa på projektet. Dessutom är oklart enligt teorin om 

lojalitetsprogram är verktyg för att skaffa lojala kunder eller är det en muta för konsumenter att 

göra nästa köp? 

 

Funderingar angående lojalitet som koncept i affärsmässiga sammanhang leder till vissa 

frågeställningar: Existerar den kommersiella lojaliteten överhuvudtaget – i vår tid. Med oändliga 

informations/ konkurrensmöjligheter är det verkligen realistiskt att du och jag ska fortsätta handla 

hos samma företag om det finns bättre erbjudande både kvalitets och prismässigt hos en 

konkurrent? Tider när man handlade i sin lokala butik utan att ha flera andra alternativ är 

förflutet, vilket gör det tveksamt lojalitetsexisterande i det affärsmässiga sammanhanget. 

 

De undersökta företagen nämnde att största delen av deras marknadsföringsbudget riktas mot 

förvärvande av nya potentiella kunder snarare än att vårda de befintliga kunderna, vilket stämmer 

bra överens med det teoretiska resonemanget att man borde satsa snarare på optimalt fördelning 

av marknadsföringskostnader för potentiella och befintliga kunder.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 
 

Denna studie visar på att de undersökta företagen är välmedvetna om hur pass viktigt det är att 

vårda befintliga kunder för att kvarhålla dem och öka kundlojalitet. 

Förutom att engagera sina kunder i olika kampanjer, bilprovningar och även sociala aktiviteter 

som golf, rally eller fester erbjuder de undersökta företagen egen försäkring, finansiering, 

bilservice samt andra förmånliga erbjudande. Där åskådliggörs en tydlig tendens från företagens 

sida att bygga olika slags band med kunderna, skapa långvariga kundrelationer samt kontinuerligt 

tillföra mervärde. Företagen fortsätter kontakten med sina kunder även efter köpet genom olika 

informationskanaler. 
 

De nyckelfaktorer som är förknippade med utformandet av lojalitetsåtgärder och användes av 

undersökta företag är en välfungerande kunddatabas, segmentering av kunder i samband med 

olika marknadsföringsaktiviteter, kundbemötande, skapande av mervärde för kunder, samspel 

mellan olika delar av organisationen, utbildning av personal, informationskanaler, feedback från 

kunder, klagomålshantering samt lojalitetsprogram.  

 

Alfa Romeos klubb anses vara väldigt populär bland kunderna och från företagens perspektiv 

tillför företagen bra rykte samt ge kunder samhörighetskänsla och i enlighet med teorin höjer 

kundlojalitet. 

Något som är gemensamt för alla undersökta företag är att de använder sig av vägverkets 

kunddatabas som uppdateras varje natt med senaste uppgifter om kunder vilket är unikt för 

Sverige och kan generaliseras för svenska bilförsäljningsbransch.  

 

De faktorer som identifierades i teorin som centrala i arbetet att utveckla ett CRM system var en 

del av marknadsföringsarbetet i samtliga intervjuade företag. Barriärerna att fullt ut utföra ett 

CRM system är självklart kostnaderna, och osäkerheten om effekten blir ökad omsättning. Vidare 

är det svårt för ett litet företag att ens ha personal som fokuserar på dessa olika CRM. Studien 

visade också att företagen hade flera olika informationskällor och informationskanaler, men den 

bristande integreringen av dessa har gjort dessa källor och kanaler inte utnyttjas till fullo, utan de 
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intervjuade företagen erkände att man kontinuerligt betalade utomstående företag för analys som 

deras egna system inte klarade av. 
 

Även några brister påpekades i Toyotas lojalitetsprogram men det var företagets representant som 

tog upp detta själv under intervjuns gång och talade om att det pågår arbete för att förbättra 

situationen. Dessa brister är en direkt kopiering av ICAs lojalitetsprograms koncept utan 

anpassande till bilbranschen samt dålig timing för programmets belöningar. 

Samtidigt att företagen understryker viktighet av lojalitetsskapande åtgärder medger de att det är 

bara mindre del marknadsföringsbudget riktas åt befintliga kunder, största delen av budgeten går 

åt att värva nya potentiella kunder. 

 

Det visade sig att företagens definition på kundlojalitet är av beteendemässig karaktär. Trots detta 

mäter de både kundens återköpsfrekvens samt gör nöjdhetsundersökningar vilka återspeglar även 

den attitydmässiga sidan av lojalitet. De intervjuades övertygelse att "nöjd kund är lojal kund" 

stämmer inte överens med litteraturen på området, och speciellt inte resonemanget angående 

sambandet mellan nöjdhet och lojalitet vilket påvisar att även nöjda kunder kan ha väldigt låg 

lojalitetsgrad och byta leverantör. Då de intervjuade företagen påstår att samtliga faktorer vi har 

diskuterat vid intervjuerna otvetydigt höjer kundlojaliteten, men det är svårt att säga i vilken grad 

lojaliteten påverkas av en viss kundvårdsåtgärd eftersom det brukar användas flera olika 

aktiviteter samtidigt för att nå bästa effekt.  

Vidare vill jag hävda att det liknande synsättet på mervärde, och det nästan uniformerande 

synsättet på en enhetlig produkterbjudande framkallar kanske stora målgrupper med nöjda kunder 

som enkelt byter märke eftersom erbjudandena är så lika. I det här perspektivet är 

kundvårdsaktiviteter viktiga, att företagen har möjlighet att kontrollera utförandet av servicen och 

bilförsäljningen på ett vis som företaget vet att kunden vill ha.  

 

I analysen kom jag fram att min ursprungliga sammanfattande modell måste modifieras något för 

att kunna tillämpas på företag verksamma inom bilförsäljningsbranschen. (se fig.3) 
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Figur 3: Modifiering av sammanfattande modell (Källa: Egen bearbetning) 

 

 

Frågetäcken i fig.3 illustrerar det faktum att företagen verksamma inom bilförsäljningsbransch i 

själva verket inte vet exakt i vilken grad deras lojalitetsskapande åtgärder påverkar kundlojalitet, 

för att de inte mäter sambandet mellan varje enskild åtgärd och dess effekt på kundlojalitet.  

Samtidigt finns det flera undersökningar som visar att detta är en kontroversiell fråga och 

ifrågasätter möjlighet för sann kundlojalitet i vår tid med oändliga valmöjligheter och 

informationsflöde för konsumenter. Sambandet mellan lojalitet och lönsamhet också ifrågasätts 

av flera undersökningar. Därför tycker jag att frågetecken ovanpå pilen mot ”lojalitet” visar att 

sambandet inte är tillräckligt utforskat och självklart samt signalerar för nya 

forskningsmöjligheter i detta område.  
 

Undersökningen av företagens lojalitetsskapande åtgärder gav mig intryck att man strävar i 

mörkret, utan att veta säkert vad är man på väg och om det kostar mer än det smakar. Företagen 

 

?
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förbrukar miljön belopp utan att ha något verifierad bekräftelse på att lojalitetsskapande åtgärder 

ger önskat lönsamhet.  

Mao kan påpekas att det kan vara förstörande för företagens verksamhet att blind fokusera sig 

bara på lojalitet (eller likaså något annan trend) utan att se hela realistiska bilden av den 

komplexa situationen på marknaden och företagens förutsättningar samt utan att mäta 

ekonomiska effekter av olika marknadsföringsåtgärder. 
 

 

6.1. Framtida forskning 
 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur olika svenska generalagenter inom bilförsäljningen 

använder sig av aktiviteter som relaterar till teori kring CRM och kundvårdsaktiviteter samt 

företagens syn på kundlojalitet i detta sammanhang. 

 Min studie grundar sig på företagens syn på undersökt ämne, därför tycker jag att det vore 

intressant att undersöka hela kedjan till slutliga konsumenten samt studera ämnet från 

konsumentens perspektiv. 
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Bilaga 1 -Intervjufrågor  
 

1. Respondentens befattning i företaget. 
 

2. Använder ni er av ett CRM- (Customer Relationship Management) system och när i så 

fall började ni med det? Vilket kundlojalitetsprogram använder ni och under vilken 

tidsperiod? 
 

3. Hur definierar ni och mäter kundlojalitet? 
 

4. Varför startade ni kundlojalitetsprogram och vilka konkreta målsättningar planerades med 

detta? 
 

5. Hur ser kunddatabas ut? Vilken information om kunder har ni? Har ni samverkande 

databaser med återförsäljare? 
 

6. Används kunddatabasen som ett system som ger kommunikation till kunden efter vissa 

bestämda tidsperioder efter ett köp? 
 

7. Sköts kundvård centralt via generalagenten eller lokalt via återförsäljaren? Sker 

utbildning av personal hos återförsäljarna? 
 

8. Beskriv vilka kundvårdsaktiviteter ni har. Ingår aktiviteter som saknar egentlig koppling 

till bilområdet? Exempelvis golftävlingar för kunder? 
 

9. Hur uppfattar ni effekterna av kundvården? Leder det till fler återkommande kunder? 

Höjer lojalitet, mm? Finns det siffror/statistik på detta? 
 

10. Serviceställen hos återförsäljare – Hur ser det ut? Finns det speciella krav från 

generalagenterna på vissa standardnivå?  
 

11. Hur ser marknadsföringen ut? Fokuseras den på bilen som produkt eller servicen och 

tjänsterna runt omkring? Har totalpaketet av bilen som produkt samt till produkten 

kopplade kringtjänster vuxit på senare tid? Är det viktigt i konkurrenssyfte kunna sticka ut 

genom att ha ett unikt paket av kringtjänster? 
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12. I och med att beslutsprocessen ofta lång hos bilköpare är kontinuerlig interaktion med 

potentiella kunder och/eller återkommande kunder för att få dem att välja just det 

bilmärket före konkurrenters viktigt. Hur ser tillgängligheten av information ut för 

kunderna, kan de söka information via t.ex. företagets hemsida? Vilka 

kommunikationskanaler använder ni er av ut mot kund? Internetforum för bilkunder, finns 

det? I så fall är ni själva aktiva där eller r det en plats där kunder möts? 
 

13. Hur fungerar kommunikationen mellan de olika delar inom företaget som kunden kommer 

i kontakt med? 
 

14. Görs det någon segmentering/urval av kunder baserad på köphistorik eller dylik? 


