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Bakgrund Lönsamhet är betydelsefullt för varje vinstdrivande företag. För att 

nå en högre lönsamhet är det viktigt att bli konkurrenskraftig. Kon-
kurrensen har ökat i och med globaliseringen av marknader och 
det har i dagsläget blivit allt viktigare att utnyttja sina icke 
materiella resurser såsom kundkapital. För att ett företag skall bli 
framgångsrikt bör det känna till sina kunder och vara medvetet om 
deras behov.  

 
Problem Det har genom historien varit självklart för företag att använda sig 

av finansiella mått. Finansiella mått är bra, men inte tillräckliga för 
att styra ett företag. Kundmått som marknadsandel, återköps-
benägenhet, kundvärvning, kundtillfredsställelse och kund-
lönsamhet är viktiga. Frågan är hur viktiga dessa mått anses vara  
på företag. Vi vill även veta hur företagen samlar in och bearbetar  
informationen om kunderna och slutligen vad det resulterar i. 

 
Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur företagen 

samlar in information om kunden och därefter bearbetar 
informationen. Vi skall även undersöka om kundinformationen 
leder till förändringar, för att skapa långsiktiga kundrelationer, 
samt värva nya kunder för att slutligen bidra till ökad lönsamhet. 

 
Metod Kandidatarbetet är en kvalitativ studie utförd på tre medelstora 

tillverkande företag. Uppsatsen är en kombination av primärdata 
och sekundärdata. För att samla in det empiriska materialet valde 
vi att använda oss av personliga intervjuer. 

 
Slutsats Efter att ha skrivit denna uppsats kan vi inte dra några klara 

slutsatser, men vi ser indikationer på att kundinformation bidrar till 
ökad lönsamhet. Det finns flera olika sätt att samla in information, 
men vi har fokuserat på kundmått, kundundersökningar samt 
informell information. Vår uppsats har visat att det företag som 
mest aktivt samlade in information om sina kunder också var det 
företag som visade på bäst lönsamhet. Vi vill dock än en gång 
påpeka att kundinformation endast är en bidragande faktor till ett 
företags välbefinnande. 

 
 
 


