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Sammanfattning 

Sammanfattning 

CRM-system har visat sig vara ett allt mer vanligt och effektivt marknadsföringsverktyg. Ett 

CRM-system hjälper ett företag att strukturera samtliga kunder samt information om kunderna 

på ett ställe. Målet med ett CRM-system är att förstå kundens behov och dess värde för 

företaget. 

Studiens syfte är att beskriva CRM och hur ett sådant system kan användas. Vi har valt att 

undersöka leverantörers och kunders syn på CRM-system, vilka för- och nackdelar de ser med 

ett CRM-system. Vi har även valt att belysa väsentliga skillnader mellan traditionella CRM-

system och så kallade molnbaserade CRM-system, något som har blivit allt mer vanligt. Fyra 

intervjuer har genomförts, vilket utgör grunden för studiens empiriska material. Det empiriska 

materialet har hjälpt oss att besvara våra frågeställningar, vilka för- och nackdelar, generellt 

sett, ser leverantör och kund med att använda ett CRM-system, både traditionellt och så kallat 

molnbaserat? samt vilka väsentliga skillnader finns mellan traditionellt CRM-system och så 

kallat molnbaserat CRM-system avseende implementering och användande? 

Vår studie visar att leverantörer och även kunder ser främst fördelar med att använda ett 

CRM-system. Det finns dock vissa förutsättningar som är viktiga att tänka på och genomföra 

innan ett CRM-system införs. Traditionella och så kallade molnbaserade CRM-system 

används för samma syfte, att samla information om företagets kunder. Dock skiljer sig de 

båda typerna av system ifrån varandra på ett antal punkter, vilka kan vara bra att känna till 

innan val av system görs.



 



Förord 

Förord 

Efter tre års studier på det systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet 

skriver vi en kandidatuppsats som avslutande moment i vår utbildning. Uppsatsen har gett oss 

en inblick i vad CRM är och hur det används, samt en bättre förståelse för ämnet. Vi anser att 

arbetet med uppsatsen varit inspirerande och lärorikt. 

Vi har under vårt arbete med uppsatsen fått stöd och hjälp av ett flertal personer. Vi vill 
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Solutionen, Johan Åkerlund, Solid Park och Björn Selin, Midpoint. Tack för att ni hade 

möjlighet att ställa upp och för trevliga och givande intervjuer. 

Avslutningsvis vill vi även tacka vår handledare Tommy Wedlund för värdefulla synpunkter 

och handledning under arbetets gång.  

 

 

Linköping, juni 2010 

Emelie Karlsson och Josefine Swahn



 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.4 Frågeställningar ................................................................................................................ 3 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 4 

1.6 Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................... 5 

1.7 Målgrupp .......................................................................................................................... 6 

1.8 Förväntat resultat .............................................................................................................. 6 

1.9 Referenshantering ............................................................................................................. 6 

1.9.1 Referenser .................................................................................................................. 6 

1.10 Disposition ..................................................................................................................... 7 

2 Metod ...................................................................................................................................... 9 

2.1 Förförståelse ..................................................................................................................... 9 

2.2 Undersökningsperspektiv ................................................................................................. 9 

2.2.1 Positivism .................................................................................................................. 9 

2.2.2 Hermeneutik ............................................................................................................ 10 

2.3 Metodteori ...................................................................................................................... 10 

2.3.1 Kvantitativ metod .................................................................................................... 10 

2.3.2 Kvalitativ metod ...................................................................................................... 10 

2.4 Deduktion och induktion ................................................................................................ 11 

2.4.1 Deduktion ................................................................................................................ 11 

2.4.2 Induktion ................................................................................................................. 11 

2.4.3 Triangulering ........................................................................................................... 12 

2.5 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 13 



Innehållsförteckning 

2.5.1 Reliabilitet ............................................................................................................... 13 

2.5.2 Validitet ................................................................................................................... 13 

2.6 Metod för datainsamling ................................................................................................ 13 

2.7 Val av metod .................................................................................................................. 14 

2.7.1 Reliabilitet och validitet .......................................................................................... 14 

2.8 Etiska aspekter ................................................................................................................ 14 

2.9 Genomförande ................................................................................................................ 15 

2.9.1 Urval ........................................................................................................................ 15 

2.9.2 Intervjuerna ............................................................................................................. 16 

2.10 Metodkritik ................................................................................................................... 18 

3 Teoretisk referensram ............................................................................................................ 19 

3.1 CRM-begreppet .............................................................................................................. 19 

3.2 Relationsmarknadsföring ............................................................................................... 19 

3.2.1 Kommunikation ....................................................................................................... 21 

3.2.2 Informationshantering ............................................................................................. 21 

3.3 Kundrelationer ................................................................................................................ 21 

3.3.1 Att skapa relationer ................................................................................................. 23 

3.3.2 Att utveckla kundrelationer ..................................................................................... 23 

3.3.3 Kundvärde ............................................................................................................... 23 

3.4 Varför CRM? .................................................................................................................. 24 

3.4.1 Fördelar ................................................................................................................... 24 

3.4.2 Nackdelar ................................................................................................................ 24 

3.5 Förutsättningar för framgång ......................................................................................... 25 

3.6 Molntjänst ....................................................................................................................... 27 

3.6.1 CRM som molntjänst, Microsoft Dynamics CRM .................................................. 27 

3.6 Teorisammanfattning ..................................................................................................... 29 

4. Empiri ................................................................................................................................... 31 



Innehållsförteckning 

4.1 Empirisk bakgrund ......................................................................................................... 31 

4.1.1 Leverantörer ............................................................................................................ 31 

4.1.2 Kunder ..................................................................................................................... 31 

4.2 Intervju ........................................................................................................................... 32 

4.2.1 Leverantörer ............................................................................................................ 32 

4.2.2 Kunder ......................................................................................................................... 35 

5 Analys .................................................................................................................................... 39 

5.1 CRM-begreppet .............................................................................................................. 39 

5.2 Relationsmarknadsföring ............................................................................................... 40 

5.2.1 Kommunikation ....................................................................................................... 41 

5.2.2 Informationshantering ............................................................................................. 42 

5.3 Kundrelationer ................................................................................................................ 42 

5.3.1 Att skapa relationer ................................................................................................. 44 

5.3.2 Att utveckla kundrelationer ..................................................................................... 44 

5.3.3 Kundvärde ............................................................................................................... 45 

5.4 Varför CRM? .................................................................................................................. 45 

5.5 Förutsättningar för framgång ......................................................................................... 47 

5.6 Molntjänst och CRM som molntjänst (Microsoft Dynamics CRM) .............................. 48 

5.7 Analyssammanfattning ................................................................................................... 51 

6 Slutsats .................................................................................................................................. 53 

6.1 Vilka för- och nackdelar, generellt sett, ser leverantör och kund med att använda ett 

CRM-system, både traditionellt och så kallat molnbaserat? ................................................ 53 

6.1.1 Strategiskt verktyg för styrning av verksamhet ....................................................... 53 

6.1.2 Samma information kan nås av hela företaget ........................................................ 54 

6.1.3 Bättre kundrelationer ............................................................................................... 54 

6.1.4 Verktyg för arbetsrutiner ......................................................................................... 54 

6.1.5 Kräver mycket arbete och underhåll ....................................................................... 55 



Innehållsförteckning 

6.1.6 Företagets processer och arbetsrutiner kan behöva ändras ..................................... 55 

6.2 Vilka väsentliga skillnader finns mellan traditionellt CRM-system och så kallat 

molnbaserat CRM-system avseende implementering och användande? ............................. 56 

7 Reflektion .............................................................................................................................. 59 

7.1 Genomförandet ............................................................................................................... 59 

7.2 Vidare studier ................................................................................................................. 60 

Referenser ................................................................................................................................. 61 

Bilaga 1 – Definitioner ............................................................................................................. 65 

Bilaga 2 – Intervjufrågor för leverantör ................................................................................... 67 

Bilaga 3 – Intervjufrågor för kund ........................................................................................... 69 

 

 

 

  

  



Innehållsförteckning 

Figurförteckning 

Figur 1.1 Avgränsningar ............................................................................................................ 4 

Figur 1.2 Disposition .................................................................................................................. 8 

Figur 2.1 Deduktion  ................................................................................................................ 11 

Figur 2.2 Induktion  .................................................................................................................. 11 

Figur 2.3 Triangulering ............................................................................................................ 12 

Figur 3.1 För- och nackdelar .................................................................................................... 56 

Figur 4.1 Västentliga skillnader mellan molnbaserat och traditionellt CRM-system .............. 58 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1.1 För- och nackdelar .................................................................................................. 46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning 

 

 

  1          

1 Inledning 

Nedan redovisas upplägg för och avsikten med studien. Här beskrivs studiens bakgrund, 

problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar och teoretisk utgångspunkt, 

liksom målgrupp, förväntat resultat, referenshantering och disposition.  

1.1 Bakgrund 

CRM, Customer Relationship Management, innefattar styrning och administration av kunder i 

ett företag. De traditionella marknadsföringsteknikerna, där fokus ligger på att hitta nya 

kunder och inte på den enskilda kundens behov, har de senaste åren alltmer ersatts av CRM. 

Det har visat sig vara lönsamt att satsa på CRM då det är mer kostnadseffektivt att arbeta för 

att behålla befintliga kunder istället för att söka upp nya kunder. Målet med ett CRM-system 

är att förstå kundens behov och deras värde för företaget.
1
 

Vår uppfattning är att ett CRM-system borde vara av intresse för de flesta företag idag och att 

det kan vara ett viktigt konkurrensmedel. Vidare finner vi det intressant att få leverantörers 

och kunders syn på CRM-system.  

Nästan 80 procent av resurser och tid i en traditionell IT-miljö antas gå åt till att sköta driften 

av klienter, applikationer och infrastruktur. Ett billigare, mer kraftfull och mer dynamisk IT-

miljö är, enligt experter inom området, molntjänster. Molnet har under en lång period fungerat 

som en symbol för Internet i olika sammanhang och det är först på senare tid som 

molntjänster har tagit steget in i företagsvärlden.
2
 

De källor vi använt i vår studie är främst Kaj Storbackas & Jarmo R. Lehtinens bok om CRM 

samt Christian Grönroos bok avseende tjänste- och relationsmarknadsföring. Storbackas & 

Lehtinens bok har vi valt då vår uppfattning är att författarna har stor erfarenhet inom 

området. Vi har även sett att boken förekommer i många olika sammanhang där CRM 

diskuteras. Boken har även blivit prisbelönad, exempelvis hedersomnämnande som årets 

marknadsföringsbok 2001 från Sveriges marknadsförbund. En nackdel kan vara att det nu är 

tio år sedan den skrevs, vilket kan ses som en lång tid inom teknikområdet. Vår uppfattning är 

dock att den ändå kan vara till hjälp i vår studie då exempelvis dem delar om kundvärde och 

kundrelationer som behandlas i boken är något som fortfarande är aktuellt.  

                                                 
1
 MIS Bridge – Knowledge. Sökord: CRM. Hämtad från 

<https://misbridge.mccombs.utexas.edu/knowledge/topics/crm/>Hämtad  2010-03-26. 
2
 Microsoft Executive Circle. Sökord: Molntjänst. Hämtad från 

<http://www.microsoft.com/sverige/business/artiklar/affarsnytta-med-tjanster-i-molnet.mspx> Hämtad 2010-04-

26. 



Inledning 

 

 

  2          

Även Grönroos är känd inom området och är dessutom professor inom just tjänste- och 

relationsmarknadsföring. Vi anser därför att han är en god referens att använda i vår studie. 

Dock är det ett antal år sedan även denna bok skrevs, närmare bestämt åtta år sedan. Vi anser 

dock att denna bok innehåller perspektiv som fortfarande är aktuella. Boken har ett fokus på 

serviceföretag, tjänster och relationer. Just relationsperspektivet har i hög grad med CRM att 

göra. Vad gäller det som skrivs om serviceföretag och tjänster anser vi att mycket av detta 

även kan tillämpas på andra typer av företag.  

Den teori som avser molntjänster är främst hämtad från Microsofts webbplats. Detta på grund 

av att fenomenet är relativt nytt och utbudet av vetenskapliga källor är mycket begränsat. Den 

leverantör som erbjuder och den kund som använder molnbaserat CRM-system i vår studie 

använder Microsofts molnbaserade CRM-system. Vi finner därför att den valda teorin 

avseende molnbaserade CRM-system är relevant och kan anses vara tillförlitlig. 

1.2 Problemformulering 

CRM-system introducerades och fick väldigt bra omdömen i slutet av 1990-talet. Tankesättet 

är att vara kundorienterad och lyssna till kunders behov introducerades redan under 1980-

talet. Dock har tankegångarna funnits sedan tiden innan den industriella revolutionen.
3
  

Många företag har nyligen startat arbetet med att systematiskt analysera kundbeteende vid 

försäljning och har därmed börjat bygga en bra grund för CRM.
4
 Det är nödvändigt för att ett 

företag som skall implementera ett CRM-system att ha en viss organisatorisk och processuell 

mognad för att kunna få användning av systemet.
5
  

Det har blivit enklare att idag uppdatera kunduppgifter än det varit tidigare. Detta leder till att 

personalens kommunikation med kunderna är av högre kvalitet då informationen är mer 

korrekt och enklare att tillgå. Den moderna informationstekniken gör också att hanteringen av 

kundkontakter blir bättre.
6
  

  

                                                 
3
 Storbacka, Kaj, Lehtinen, Jarmo R (2000): CRM Customer Relationship Management – Leder du dina kunder 

eller leder dina kunder dig? 
4
 Kracklauer H. Alexander, Mills, Quinn D., Seifert, Dirk (2004): Collaborative Customer Relationship 

Management: taking CRM to the next level. 
5
 Gentle, Michael (2002): The CRM Project Management Handbook Building realistic expectations and 

managing risk. 
6
 Grönroos, Christian (2002): Service Management och marknadsföring – en CRM ansats 
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Liksom andra typer av IT-projekt talas det många gånger om misslyckande CRM-projekt. 

Anledningen till att så många är missnöjda med CRM kan vara att många ledare ser CRM om 

en teknisk lösning. Fokus hamnar på att installera det senaste datorsystemet och skjuter 

affärerna i bakgrunden.
7
 Vår uppfattning är att det inte nödvändigtvis behöver bli så, om bara 

arbetet utförs på rätt sätt och av rätt anledningar. Detta är även fallet med andra typer av IT-

projekt. Det arbete som utförs innan och efter implementeringen är också mycket viktigt. 

Många CRM-projekt misslyckas på grund av för- och efterarbetet inte får tillräckligt fokus. 

Med hjälp av den nya tekniken, molntjänster, kan fokus försvinna från att installera det 

senaste datorsystemet och företaget kan istället koncentrera sig på att effektivisering och 

lönsamhet.  

1.3 Syfte 

Vi vill med studien belysa leverantörers och kunders syn på CRM-system och studera vilka 

för- och nackdelar de båda parterna ser med ett CRM-system. De senaste åren har det blivit 

allt mer vanligt med så kallade molnbaserade tjänster, tjänster som används över Internet. Vi 

kommer därför även att studera vilka väsentliga skillnader det finns mellan så kallade 

traditionella och molnbaserade CRM-system. 

1.4 Frågeställningar 

Utifrån problemformulering och syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka för- och nackdelar, generellt sett, ser leverantör och kund med att använda ett 

CRM-system, både traditionellt och så kallat molnbaserat? 

 Vilka väsentliga skillnader finns mellan traditionellt CRM-system och så kallat 

molnbaserat CRM-system avseende implementering och användande? 

  

                                                 
7
 Kracklauer H. Alexander, Mills, Quinn D., Seifert, Dirk (2004): Collaborative Customer Relationship 

Management: taking CRM to the next level. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi kommer att studera leverantörer och kunder i närområdet, främst i Linköping men 

eventuellt även i Norrköping och Jönköping. Detta val har vi gjort då vi främst vill utföra 

intervjuerna genom ett personligt möte med intervjupersonen. Valet grundar sig också i 

begränsade möjligheter att resa längre. Detta gäller dock inte den intervju som genomförs 

över e-post, då det av förklarliga skäl gör att vi kan söka respondenter inom ett större område. 

Avseende molntjänster så kommer vi i denna studie endast studera det CRM-system som 

Microsoft erbjuder, Microsoft Dynamics CRM. Anledningen till detta är att den leverantör 

och den kund vi haft kontakt med i vår studie, och som använder CRM som molntjänst, 

använder denna produkt.  

Vi kommer inte studera CRM-system ur ett internationellt perspektiv då en sådan studie 

skulle bli alltför omfattande.  

Detta är en generell studie över CRM-system och detaljer och funktioner i olika system 

kommer inte att beröras nämnvärt. Vi har gjort detta val då studien inte fokuserar på vilken 

typ av CRM-system som är bättre eller sämre än något annat och vi finner det därför inte 

relevant att behandla närmare. 

 

 

 

     

Företag utanför närområdet     Detaljer och funktioner

                   

CRM som molntjänst från andra än Microsoft       CRM ur ett internationellt perspektiv 

Figur 1.1 Avgränsningar8 

 

  

                                                 
8
 Egen utveckling av Björklund, Maria & Paulssons, Ulf (2003) modell. 

 

För- och nackdelar ur 

leverantörs och kunds perspektiv. 

 

Skillnader mellan traditionellt och 

molnbaserat CRM-system 

                                                         CRM 

 

CRM 
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1.6 Teoretisk utgångspunkt 

Det är viktigt att ett CRM-system integreras i hela organisationen för att få ut de fördelar som 

ett införande av CRM-system medför. CRM-systemet skall genomsyra allt organisationen gör 

och alla anställda.
9
 

Vid beslut om införande av ett CRM-system är det viktigt att tänka på att kundrelationer är 

betydelsefulla på lång sikt och att ett CRM-systems lönsamhet vanligtvis visas först en tid 

efter investeringen. Ett företags marknadsförare kan med hjälp av ett CRM-system enklare 

förstå betydelsen av att förbättra redan existerande relationer. Det är viktigt att se varje kund 

som unik, vilket också underlättas med ett CRM-system.
10,

 
11,

 
12

  

Ett CRM-system underlättar arbetet med att uppdatera kunduppgifter och att samarbeta med 

kunder. Det underlättar också kommunikationen med kunder. För kunden blir det också 

enklare att nå företaget.
13, 14

 

Ett företag som väljer att investera i ett CRM-system bör också tänka på att marknadsföra det 

internt inom företaget. Det är viktigt att personalen ställer sig positiva till att använda det nya 

systemet, så att företaget kan tillgodogöra sig de fördelar det medför. En av 

grundförutsättningarna för att lyckas med detta är att personalen informeras och utbildas.
15

 

Många företag använder sig idag av Microsoft Office och Outlook. Detta innebär att det går 

snabbt och enkelt att lägga till Microsofts CRM-system i organisationen.
16

 Microsoft 

Dynamics CRM kan användas som en hostad lösning, CRM i molnet. Företagen når då CRM 

via Internet.
17

 

  

                                                 
9 
Swift, Ronald S, (2001): Accelerating Customer Relationsships Using CRM and Relationship Technologies. 

10
 Swift, Ronald S, (2001): Accelerating Customer Relationsships Using CRM and Relationship Technologies. 

11
 Grönroos, Christian (2002): Service Management och Marknadsföring – en CRM ansats. 

12
 Gentle, Michael (2002): The CRM Project Management Handbook, Building realistic expectations and 

managing risk. 
13

 Grönroos, Christian (2002): Service Management och Marknadsföring – en CRM ansats. 
14

 Gentle, Michael (2002): The CRM Project Management Handbook, Building realistic expectations and 

managing risk. 
15

 ibid 
16

 Microsoft Sverige. Sökord: CRM. Hämtad från 

<http://www.microsoft.com/sverige/dynamics/crm_oversikt.mspx> Hämtad 2010-04-26. 
17

 Microsoft Sverige. Sökord: CRM. Hämtad från <http://www.microsoft.com/sverige/dynamics/hosted-crm-

register.mspx> Hämtad 2010-04-26. 
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1.7 Målgrupp 

Studien riktar sig främst till intresserade av teknik som effektiviseringssystem, i detta fall ett 

CRM-system, exempelvis studenter eller verksamma inom systemvetenskap. Då CRM-system 

kan hjälpa företag att effektivisera verksamheten och dess marknadsföring kan studien även 

vara intressant för verksamma inom dessa områden.  

1.8 Förväntat resultat 

Förhoppningen med studien är att vårt syfte skall uppfyllas och att våra frågeställningar skall 

besvaras. Vi hoppas också att studien skall påvisa vilka för- och nackdelar det finns med ett 

CRM-system för företag. Vidare vill vi även belysa väsentliga skillnader mellan ett 

traditionellt och ett molnbaserat CRM-system. Vår förhoppning är att i ett vidare perspektiv 

bidra till ökad medvetenhet för kunder och leverantörer. Studien kan vara ett stöd för 

leverantörer och kunder till CRM-system för att genomföra mer medvetna val rörande CRM-

system, vilket kan hjälpa dem i arbetet för en mer effektiv verksamhet  

1.9 Referenshantering 

Vi har valt att använda oss av Oxfordsystemet för referering i vår uppsats. Vid denna typ av 

referering skrivs en fotnot i den löpande texten och en kortfattad information om källan hittas 

längst ner på sidan. Komplett information om källan, exempelvis förlag och ISBN-nummer, 

finns under avsnittet referenser i slutet av uppsatsen. Vi har valt denna typ av 

referenshantering då vi finner den lättanvänd och att texten, enligt vår mening, blir mer 

lättläst. 

1.9.1 Referenser 

Avsnittet delas upp i tre delar, tryckta källor, elektroniska källor, och muntliga källor. Tryckta 

källor utgörs av böcker som är relevanta för studien. Elektroniska källor utgörs av artiklar och 

Internetsidor som exempelvis Microsoft. Muntliga källor utgörs av intervjuer och 

föreläsningar.  
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1.10 Disposition 

Följande avsnitt hittas i denna uppsats. 

Inledning: Här beskrivs bakgrunden till CRM samt de kärnreferenser vi använt. Utifrån 

problemformulering och syfte med studien har två frågeställningar formulerats. I avsnittet 

avgränsningar redogörs för vad studien inte kommer att beröra. I teoretisk utgångspunkt 

beskrivs kortfattad teori till ämnet. Målgruppen för studien beskrivs och motiveras. Vår 

förhoppning med studien presenteras under förväntat resultat. Det referenshanteringssystem vi 

använder oss av beskrivs i avsnittet referenshantering. 

Metod: Avsnittet beskriver metodteori och olika vetenskapliga ansatser. Här behandlas även 

hur vi valt att genomföra vår studie, exempelvis hur insamling av data till studien skett och 

hur urval gjorts. 

Teoretisk referensram: Här presenteras och beskrivs vad CRM är för att ge en ökad förståelse 

för CRM. Även teori som kommer att användas för analys av vår empiri och som skall hjälpa 

oss att besvara våra frågeställningar presenteras. 

Empirisk bakgrund: Här beskrivs de företag vi intervjuat.  

Empiri: Här presenteras en sammanställning av de intervjuer vi genomfört för studien. 

Analys: Här analyseras vår empiri utifrån vår teoretiska referensram.  

Slutsats: Här presenteras vad studien uppnått och vilka lärdomar vi fått. 

Reflektioner: Reflektion över genomfört arbete beskrivs samt förslag för vidare forskning. 
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Figur 1.2 Disposition18  

                                                 
18

 Egenutvecklad 

1. Inledning 
I inledningen redovisas upplägg för och avsikten med studien. 

3. Teoretisk 

referensram 
Här presenteras och beskrivs 

vad CRM är för att ge en 

ökad förståelse för CRM. 

Detta ligger till grund för 

analys av vår empiri. 

4. Empiri 
Här presenteras bakgrund till 

företagen vi intervjuat. 

Därefter presenteras de 

intervjuer vi genomfört för 

studien.  

 

5. Analys 

Här analyseras vår empiri utifrån vår teoretiska referensram. 

6. Slutsats 
Här presenteras vad studien uppnått och vilka lärdomar vi fått. 

2. Metod 
Avsnittet beskriver metodteori och olika vetenskapliga ansatser. 

Här behandlas även hur vi valt att genomföra vår studie. 

7. Reflektion 
Reflektion över genomfört arbete beskrivs samt förslag för vidare 

forskning. 
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs för de vanligaste forskningsprinciperna. Vi beskriver även hur vårt 

arbete med studien har bedrivits. Här beskrivs tillvägagångssätt samt val av ansats, 

datainsamling och etiska aspekter. Syftet med beskrivningen är att öka studiens trovärdighet. 

2.1 Förförståelse 

Vid studier av denna typ är det viktigt att ha förståelse för grunderna och problematiken i 

vetenskaplig teori. Det gör det även möjligt att avgöra studiens kvalitet och trovärdighet. Vår 

studie är deskriptiv, det vill säga en beskrivande studie. Studien är vidare kvalitativ och har en 

hermeneutisk inriktning.  

I vår utbildning på det systemvetenskapiga programmet har fokus legat på samspelet 

människa, teknik och organisation. Vi har dessutom i ett antal kurser kommit i kontakt med 

affärssystem, vilket har gett oss en inblick i vad det är och hur det används. I vår inriktning, 

IT och Management, valde vi att läsa en kurs i marknadsföring. Där kom vi i kontakt med 

Customer Relationship Management som är en typ av affärssystem. I kursen läste vi bland 

annat om relationsmarknadsföring som är den svenska översättningen till CRM. Vi anser att 

vi därmed har en god förförståelse för ämnet och de begrepp som används.  

2.2 Undersökningsperspektiv  

Nedan beskrivs två undersökningsperspektiv, positivism och hermeneutik.  

2.2.1 Positivism 

Positivism ses som en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs av teorier. Teorierna 

utgörs även av satser som beskriver samband mellan mätbara eller olika observerbara 

händelser i verkligheten. Det viktigaste sättet att nå kunskap är att observera den, antingen 

genom experiment eller naturliga situationer.
19

 I dagens samhällsvetenskapliga forskning har 

det positivistiska tänkandet satt starka spår. Mest som en syn på hur vetenskap bör skötas med 

naturvetenskapen som förebild.
20

  

  

                                                 
19

 Hartman, Jan (2004): Vetenskapligt tänkande- från kunskapsteori till metodteori. 
20

 Gustavsson, Bengt (2003, 2004): Kunskapande Metoder inom samhällsvetenskapen. 
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2.2.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är en lära om tolkning i allmänhet. Det handlar inte bara av tolkning av texter 

utan även av samhälleliga händelser och alla slags mänskliga handlingar. Inom hermeneutisk 

vetenskap finns en strävan efter att få en förståelse för hur människor uppfattar världen. För 

att få en förståelse för detta, tolkas människors beteende, både verbalt och icke-verbalt, 

eftersom en uppfattning inte kan mätas.
21

  

2.3 Metodteori 

Inom metodteorin måste en skillnad göras mellan två olika undersökningar, kvantitativa och 

kvalitativa. Anledningen till att en skillnad mellan dessa undersökningar görs är att respektive 

arbetssätt skiljer sig åt på många punkter.
22

  

2.3.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder omfattar information som kan mätas med numeriska värden. Värdena 

kan vara kontinuerliga eller diskreta. Kontinuerliga värden är värden som finns i ett visst 

intervall medan diskreta värden bara kan anta vissa värden. Då kvantitativa frågor i en 

undersökning är numeriska, måste dem egenskaper som undersöker vara mätbara. Det finns 

annars ingen möjlighet att genomföra en kvantitativ undersökning. Vid kvantitativa 

undersökningar undersöks ”hur mycket” eller ”hur många”. Det görs även klassificeringar för 

att kunna mäta hur mycket eller hur många det finns av en specifik klass.
23

  

Vid kvantitativa studier är metoder som enkäter och användning av matematiska modeller 

mest lämpade.
24

 

2.3.2 Kvalitativ metod 

För att skapa en djupare förståelse för en specifik händelse, ämne eller situation används 

kvalitativa metoder.
25

 Kvalitativ innebär att det finns ett intresse av hur något är utformat, det 

vill säga vilken egenskap eller natur något har. Vad som söks vid kvalitativa undersökningar 

är förståelse för hur människan upplever sin situation. Vid kvalitativa studier är metoder som 

intervjuer, observationer och dokumentstudier eller en kombination av dem, mest lämpade.
26

  

                                                 
21

 Hartman, Jan (2004): Vetenskapligt tänkande- från kunskapsteori till metodteori. 
22

 ibid 
23

 ibid 
24

 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003): Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 
25

 ibid 
26

 Karlsson, Bertil (1991): Kvalitativa forskningsmetoder. 
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2.4 Deduktion och induktion 

Nedan beskrivs de två vetenskapliga metoderna deduktion och induktion. 

2.4.1 Deduktion 

Deduktion innebär att utifrån teorierna göra förutsägelser om empirin, som sedan styrks av 

insamlad fakta. Utifrån den befintliga teorin dras slutsatser.
27

  Se figur 2.1 nedan. 

 

   Teori eller hypotes 

   

     prövas genom 

  

    empiriska data  

Figur 2.1 Deduktion 
28

 

2.4.2 Induktion 

Induktion handlar om att i verkligheten försöka finna mönster som sedan kan sammanfattas i 

modeller eller teorier. Vid induktion krävs ingen inläsning på befintligt teori. Teorin 

formuleras med utgångspunkt i den empiri som samlats in.
29

 Se figur 2.2 nedan. 

 

     Empiriska data 

   

    ger underlag för  

     

   teori eller hypotes 

Figur 2.2 Induktion 
30

 

  

                                                 
27

 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003): Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 
28

 Karlsson, Bertil (1991): Kvalitativa forskningsmetoder. 
29

 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003): Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 
30

 Karlsson, Bertil (1991): Kvalitativa forskningsmetoder. 

DEDUKTION 

INDUKTION 
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2.4.3 Triangulering 

För att få en högre tillförlitlighet hos en studie kan flera olika metoder användas för att 

undersöka en och samma händelse. Detta gör att flera olika perspektiv på studien fås. För att 

uppnå samma syfte används två eller flera metoder, detta kallas metodtriangulering. Det finns 

även andra typer av triangulering, exempelvis datatriangulering, utvärderartriangulering och 

teoretisk triangulering. Datatriangulering innebär att en mängd olika datakällor används, 

exempelvis respondenter eller böcker. Utvärderartriangulering innebär att olika utvärderare 

används för samma material. Teoretisk triangulering innebär att flera olika teoretiska 

perspektiv används på samma uppsättning data.
31

 

Triangulering innebär att forskarna jämför sina egna händelser med någon annans.
32

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.3 Triangulering
33

 

För att öka studiens validitet har vi i denna studie använt oss av datatriangulering. Vi 

använder oss av olika datakällor, intervju och litteratur, för att på så sätt finna flera 

infallsvinklar till studien. 

  

                                                 
31

 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003): Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 
32

 Karlsson, Bertil (1991): Kvalitativa forskningsmetoder. 
33

 Egen utveckling av Björklund, Maria & Paulssons, Ulf (2003) modell. 
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2.5 Reliabilitet och validitet 

Nedan beskrivs två olika mått på en studies trovärdighet, reliabilitet och validitet.  

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i de mätningar som utförs
34

. Mätningarna skall kunna 

utföras igen för att undersöka dess pålitlighet, om samma värde fås om undersökningen utförs 

igen.
35

 Detta visar eventuella slumpmässiga mätfel, exempelvis trötthet, sinnesstämningar och 

svårigheter att förstå frågan.
36

 

2.5.2 Validitet 

Validitet innebär att det som mäts verkligen är det som skall mätas.
37, 38

 Det handlar om att 

kontrollera om undersökningen stämmer, i hur stor grad den speglar verkligheten.
39

 

Validiteten ökar om samma sak mäts flera gånger.
40

 

2.6 Metod för datainsamling 

Vår studie kommer att vara kvalitativ och deskriptiv, vi kommer att beskriva Customer 

Relationship Management. Detta på grund av att det finns kunskap och förståelse inom 

området, men vi anser att det är värt att belysa de för- och nackdelar som leverantör och kund 

upplever. Vi finner det även intressant att påvisa de skillnader som finns mellan traditionella 

och molnbaserade CRM-system. Det kan även finnas tendenser till att studien är av explanativ 

art, då vi försöker förklara för- och nackdelar med CRM-system. 

Som vi tidigare nämnt är vår studie av det kvalitativa slaget och är en mindre typ av fallstudie. 

Fallstudiebaserade studier har en större frihet i exempelvis val av datainsamlings- och 

analystekniker jämfört med kvantitativa studier
41

. 

  

                                                 
34

 Gustavsson, Bengt (red) (2003, 2004): Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
35

 Hartman, Jan (2004): Vetenskapligt tänkande- från kunskapsteori till metodteori. 
36

 Gustavsson, Bengt (red) (2003, 2004): Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
37

 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003): Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 
38

 Gustavsson, Bengt (red) (2003, 2004): Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
39

 Hartman, Jan (2004): Vetenskapligt tänkande- från kunskapsteori till metodteori. 
40

 Gustavsson, Bengt (red) (2003, 2004): Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
41

 Gummesson i Gustavsson (red) (2003, 2004): Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
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2.7 Val av metod 

Vår studie kommer att ha en kvalitativ ansats, då vi vill undersöka om CRM-system är ett 

effektivt verktyg för kunden, företagen. Den kvalitativa ansatsen hjälper oss att skapa en 

bättre förståelse för CRM-system.
42,

 
43

 Vår studie är deduktiv, vi kommer inleda arbetet med 

att läsa in oss på teorin och fundera över vad vår empiri kan komma att visa. Vi prövar 

därefter teorin med hjälp av vår insamlade empiri. Utifrån den befintliga empirin kommer vi 

sedan att dra slutsatser.    

2.7.1 Reliabilitet och validitet 

Vi kommer att genomföra intervjuer med två leverantörer och två kunder. Vår förhoppning är 

att vi skall uppnå en god reliabilitet, trots ett relativt litet urval. För att ytterligare öka 

reliabiliteten kommer vi att försöka vara uppmärksamma på intervjupersonens svar och ställa 

kontrollfrågor.
44

 Detta är något som försvåras vid intervjun över e-post. Dock kommer vi 

välja att genomföra denna intervju efter de personliga, vilket gör att vi därmed har möjlighet 

att eventuellt revidera frågor som intervjupersonerna kan ha haft svårt att förstå eller 

missuppfattat.   

 Reliabiliteten i intervjuerna kan påverkas av att intervjupersonen inte förstår frågan, humör 

eller trötthet.
45

 Detta bör vi ha i åtanke när vi genomför våra intervjuer. Studien skall kunna 

genomföras på nytt, vilket vi kommer att sträva efter undre vårt arbete. 

Vi anser att de utvalda intervjupersonerna i vår studie är relevanta i sammanhanget, vilket gör 

att validiteten i arbetet kan ses som god.
46

 

2.8 Etiska aspekter  

Vi kommer i vårt arbete att tillämpa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
47

  

  

                                                 
42

 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003): Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 
43

 Holmgren, Johan, Kvantitativa metoder, Föreläsning, Samhällsvetenskapliga metoder, 725G53, Linköpings 

universitet, 2010-03-15. 
44

 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003): Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 
45

 Sverke i Gustavsson (red) (2003, 2004): Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
46

 ibid 
47

 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska Principer, Hämtad från: 

<http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf.> 

Hämtad 2010-03-26. 
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2.9 Genomförande 

Nedan beskriver vi hur vår studie kommer att genomföras.  

2.9.1 Urval 

För att besvara de formulerade frågeställningarna planerar vi att kontakta leverantörer till 

CRM-system. Vi söker efter lämpliga leverantörer på Internet samt undersöker leverantörer vi 

redan känner till. Vi skickar därefter e-post till dem och informerar om vår uppsats och det 

valda ämnet samt en förfrågan om de har möjlighet att ställa upp i en intervju. Via 

leverantören har vi för avsikt att få kontakt med kunder. Vi är medvetna om att de kunder vi 

får kontakt med via leverantörerna med stor sannolikhet är kunder som är positivt inställda till 

CRM-system och som har varit lyckade projekt. Vår förhoppning är ändå att vi skall lyckas få 

svar på våra frågeställningar och lyckas få en god bild över användandet av CRM samt vilka 

för- och nackdelar de ser med ett CRM-system. En av kunderna väljs ut genom information 

från Microsofts webbplats. Vi kontaktar ett antal företag med en förfrågan om att ställa upp på 

en intervju över e-post. 

De leverantörer vi väljer att intervjua är SYSteam och Solid Park och kunderna är Trelleborg 

Sealing Solutions och Midpoint. Företagen presenteras mer utförligt under avsnitt 4 Empirisk 

bakgrund, men här följer en kortare presentation av företagen och intervjupersonerna: 

SYSteam: SYSteam är ett större IT-konsultföretag som funnits i 26 år. Thomas Bråhn arbetar 

med affärssystemlösningar. Han har arbetat med CRM-lösningar sedan sent 1990-tal.
48,49

  

Solid Park: Solid Park är ett något mindre och relativt nystartat företag som har funnits sedan 

2009 (Nya Solid Park Öst). Johan Åkerlund är VD och har varit verksam i branschen sedan 

början på 2000-talet.
50,51

 

Trelleborg Sealing Solutions: Trelleborg Sealing Solutions har funnits i drygt 25 år. Åsa 

Bergholm, Office Manager, har arbetat i företaget sedan 1993 och har haft olika 

arbetsuppgifter under åren. Hon har även arbetat på koncernens marknadsbolag i Europa. Åsa 

är den person på företaget som var ansvarig för införandet av CRM-systemet på företaget. 

Hon har nu också blivit koncernens kontaktperson för de övriga marknadsbolagen om 

                                                 
48

 System. Hämtad från < http://www.systeam.se/se/Om-SYSteam> 2010-05-11. 
49

 Thomas Bråhn. CRM-konsult. SYSteam AB. Huskvarna. Intervju 2010-04-20. 
50

 Solid Park. Hämtad från < http://www.solidpark.se/om-oss/foretaget.aspx> 2010-05-11. 
51

 Johan Åkerlund. VD. Solid Park. Norrköping. Intervju 2010-04-21.  

http://www.solidpark.se/om-oss/foretaget.aspx
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införande av CRM-system. Tanken är att samma CRM-system som Trelleborg Sealing 

Solutions i Huskvarna använder är det som skall användas inom hela koncernen.
52,53

  

Midpoint: Midpoint bildades år 2006 och finns i Karlstad. Björn Selin är en av grundarna till 

Midpoint. Han arbetar med nyförsäljning till små och medelstora företag.
54,55,56 

Vi anser att företagen och intervjupersonerna kan anses vara trovärdiga och besitter en god 

kunskap i ämnet. Leverantörerna utgörs av ett större företag som ingår i en större, nordisk 

koncern – SYSteam - och ett något mindre som idag finns på fem platser i Sverige – Solid 

Park. Kunderna är dels ett tillverkningsföretag som även de ingår i en större koncern – 

Trelleborg Sealing Solutions – och dels Midpoint som är en partner till Microsoft och 

erbjuder hostade tjänster till både kända och mindre kända företag. Vi finner att företagen 

utgör en bra mix med större och mindre leverantörer och kunder inom olika branscher.  

Vi planerar att utföra separata intervjuer med de båda parterna. På detta sätt får vi tillgång till 

primärdata och får information som är relevant för vårt syfte med studien
57

.  

2.9.2 Intervjuerna  

Vi planerar att genomföra en intervju som främst påminner om en strukturerad intervju. 

Frågorna kommer att vara bestämda på förhand, men frågornas ordning kan anpassas efter 

intervjupersonen.
58

 Vi tror att detta intervjusätt gör att vi har större chans att få svar på det vi 

vill veta. Valet att inte ha en fastställd ordning för de olika frågorna grundar vi att vi tror att vi 

då har bättre möjlighet att lyssna på vad intervjupersonen svarar. Det är också en mer vanlig 

intervjuteknik inom kvalitativa studier
59

, som denna. 

Vi väljer att banda våra intervjuer då vi anser att det gör det möjligt för oss att koncentrera oss 

på vad intervjupersonen svarar och att kunna gå tillbaka och lyssna igen. Det ger oss också en 

ökad möjlighet att tolka signaler hos intervjupersonen, exempelvis kroppsspråk. Vi kommer 

på ett tydligt sätt upplysa intervjupersonen om att intervjun bandas och detta skall godkännas i 

förväg. Vi tror inte att det kommer vara några svårigheter att banda intervjuerna då de frågor 

                                                 
52

 Trelleborg Sealing Solutions. Hämtad från 

< http://www.tss.trelleborg.com/se/www/se/foeretag/fakta_sverige/Fakta_Sverige.jsp> Hämtad 2010-05-11 
53

 Åsa Bergholm, Office Manager. Trelleborg Sealing System Sweden AB. Jönköping. Intervju 2010-04-20. 
54

 Midpoint. Hämtad från < http://www.midpoint.se/om-oss/default.aspx> 2010-05-31 
55

 Alla Bolag. Hämtad från < http://www.allabolag.se/5567151641> Hämtad 2010-05-31 
56

 Björn Selin, VD, Midpoint AB, Intervju över e-post. 2010-05-31. 
57

 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003): Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 
58

 ibid 
59

 Sverke i Gustavsson (red) (2003, 2004): Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 

http://www.midpoint.se/om-oss/default.aspx
http://www.allabolag.se/5567151641
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som kommer att ställas inte kan räknas som känsliga eller privata.
60

 Vi är dock medvetna om 

att inspelningsutrustningen kan ha en negativ påverkan på intervjupersonen
61

. Genom att i 

förväg tydligt upplysa intervjupersonen om hur intervjun och inspelningen kommer att gå till 

är vår förhoppning att detta ska underlättas. Det kan även vara bra att ha detta i åtanke när 

intervjun skall nedtecknas och analyseras.
62

 

Under intervjun bör vi tänka på att inte värdera de svar vi får av intervjupersonen, då det kan 

göra att vi påverkar intervjupersonens svar. Vi bör också fundera över formulering av 

frågorna, att de inte ska vara ledande eller vara så kallade multiple choice-frågor. Med 

multiple choice-frågor avser vi flervalsfrågor där intervjupersonen får välja mellan ett eller 

flera givna svarsalternativ. Även detta kan göra att intervjupersonen påverkas att svara på ett 

visst sätt.
63

  

De intervjuer vi genomför kommer inte att presenteras ordagrant. Istället kommer en 

sammanställning av dem att redovisas. Detta på grund av att intervjupersonen ibland kan 

komma att beröra andra områden än de vi valt att fokusera på.  

Idag används e-post som ett kommunikationsmedel bland många företag för att på ett enkelt 

sätt komma i kontakt med varandra. Det har också blivit allt vanligare med datorstödda 

personliga intervjuer, där intervjupersonen själv besvarar frågor via en dator på en plats som 

passar denne.
64

 Vi har valt att genomföra en av intervjuerna just via e-post. Det finns i 

dagsläget relativt lite kunskap om denna typ av metod, e-metod, och det innebär nya 

utmaningar avseende källkritik och även frågor rörande personlig integritet. E-metoder är 

dock en typ av metod som blir allt mer vanlig och accepterad inom samhällsvetenskapen.
65

 

Metoden är mindre resurskrävande, vilket innebär exempelvis kostnadseffektivitet och 

snabbhet
66

, något som har en positiv inverkan på vår studie.  

  

                                                 
60

 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003): Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 
61

 Gustavsson, Bengt (red) (2003, 2004): Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
62

 Stenberg, Rebecca, Kvalitativa Datainsamlingsmetoder, Föreläsning, Samhällsvetenskapliga metoder, 

725G53, Linköpings universitet, 2010-03-05. 
63

 ibid 
64

 Gatarski i Gustavsson (red) (2003, 2004): Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
65

 ibid 
66

 ibid 
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2.10 Metodkritik  

De personer vi intervjuat fick frågorna skickade till sig över e-post dagen innan. Vår tanke 

med detta var att vi ville ge intervjupersonerna möjlighet att vara förberedda till 

intervjutillfället. I efterhand anser vi att detta dock kan ha påverkat intervjupersonernas svar, 

då de eventuellt kan ha funderat över svaren i förväg och därmed formulerat svaren på 

frågorna på ett sätt som snarare låter bra än som speglar verkligheten. 

Intervjun som genomfördes över e-post innebär samma problematik som ovan. Dock fick vi 

svaret från intervjupersonen relativt omgående, vilket vi ändå ser som positivt. 

I vår studie ingår intervjupersoner, två leverantörer och två kunder. I efterhand anser vi att det 

hade varit lämpligt med fler intervjupersoner. Det visade sig vara svårare än vi trodde att 

finna intervjupersoner som hade möjlighet att ställa upp.
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras relevant teori för uppsatsens ämne. Vi inleder med hur Customer 

Relationship Management, CRM, kan definieras. Därefter beskrivs relationsmarknadsföring, 

kundrelationer, för- och nackdelar med CRM och CRM som molntjänst. 

3.1 CRM-begreppet 

Det kan vara svårt att finna en tydlig definition av CRM då det betyder olika saker för olika 

människor.
67

 Enligt en internationellt känd CRM-konsult, kan CRM definieras som ett 

företags inställning för att förstå och påverka kundbeteende genom meningsfull 

kommunikation. Detta skall förbättra anskaffandet och kvarhållandet av kunder, kundlojalitet 

och kundlönsamhet.
68

 En annan definition av CRM är att det kan ses som en kombination av 

människor, processer och teknologi som försöker förstå företagets kunder.
69

 

CRM kan också ses som en affärsstrategi för hantering av kundrelationer och är ett verktyg 

som idag omfattar marknadsföring, support, service, e-post, telefon och webb.
70

  

3.2 Relationsmarknadsföring 

CRM kan på svenska översättas till relationsmarknadsföring. Det engelska ordet management, 

i CRM, handlar om att vara uppdaterad och informerad samt att tolka vad kunder önskar. 

Engelskans relationship management innebär att företaget styrs av relationer. Hela det 

engelska begreppet CRM, syftar till att skapa relationsstrategier som förbättrar relationer och 

också höjer dess värde.
71

 Det är således det som relationsmarknadsföring handlar om. 
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Relationsmarknadsföring kan beskrivas mer som en process än en funktion och berör alla 

verksamheter och avdelningar i ett företag. Det kan ses som en planmässig strategi som består 

av planerad kommunikation och hur kommunikationen skall ske.
72

 Vidare handlar 

relationsmarknadsföring om att skapa och bevara långsiktiga relationer mellan företag och 

kund.
73

  

Inom relationsmarknadsföring arbetar man utifrån att leverantör och kund är medpartners, 

kunden ses inte som en motståndare som skall övervinnas. Fokus ligger istället på att skapa 

vinst (en så kallad win-win-situation) för båda parter och att skapa långsiktiga affärer. Det är 

viktigt att båda parter känner sig som vinnare, vilket ökar chansen till en bestående och 

långsiktlig relation.
74

 Det finns en strävan efter att ha en påverkan i båda riktningarna, 

företaget skall påverka kunden såväl som kunden påverkar företaget.
75

  Relationen mellan 

företag och kund påverkas av en rad olika faktorer:  

 kommunikation 

  tillfredställande 

  förtroende 

 engagemang 

  gemensamma värderingar 

  bindningar 

 förväntan om en framtida relation.
76

 

Vi väljer att utveckla kommunikationsfaktorn nedan, då vi finner att det är den mest relevanta 

faktorn för vår studie. 
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3.2.1 Kommunikation 

Kommunikation handlar om att företag och kund kommunicerar med varandra och att 

företaget förmedlar meningsfull information till kunden. Syftet med kommunikationen är att 

skapa ett förtroende mellan parterna för att på så vis skapa en starkare relation. Hur ofta 

företaget tar kontakt med kunden är inte det viktiga utan det handlar om en vilja att 

kommunicera och engagera sig i relationen. Kommunikation är en bra informationskanal för 

att nå ut till kunden.
77

  

3.2.2 Informationshantering 

Management, hantering, av kunddata är en relativt ny kunskap där företag som bäst håller på 

och skapar nya verktyg. Ett viktigt syfte med denna kunskap är integreringen av system. 

Företag arbetar för att koppla samman olika system för att få en bättre insikt i 

utvecklingspotentialen i exempelvis relationer, relationsstrukturer och kundsympatier som har 

en direkt påverkan på kundmöten.
78

 

3.3 Kundrelationer 

Alla kundrelationer måste tas om hand. Har ett företag många relationer kan det också anses 

har stora tillgångar. Det är viktigt att företaget arbetar för att öka värdet på sina 

kundrelationer. Genom att utveckla relationer och förädla relationsstrategierna, ökar 

relationsvärdet. För att uppnå detta krävs olika relationsstrategier för olika typer av 

relationer.
79

 Som vi tidigare nämnde i avsnitt 3.1 handlar relationsmarknadsföring, CRM, om 

att skapa och bevara långsiktiga relationer mellan företag och kund.
80

 Det är alltså mer viktigt 

att behålla en redan etablerad kundrelation än att hitta nya kunder. Anledningen till detta är 

ökad konkurrens bland företag, globalisering och kostnaden för att skaffa nya kunder.
81
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Det har blivit allt mer viktigt med ett relationsminne för företag
82

, vilket betyder information 

om företagets kundrelationer. Relationsminnet bör vara brett och dynamiskt för att kunna 

bevaka relationer och utföra åtgärder som krävs för att förfina relationerna. Relationsminnet 

kan delas upp i två dimensioner, organisationsminne och personligt minne. Det 

organisatoriska minnet består av kundinformation avseende exempelvis givna priser och 

inköpta varor. Det personliga minnet sparar information om olika kundsituationer och 

attityder som erhållits av personal som har kontakt med kunderna. Organisationsminnet gör 

det möjligt att föreställa sig ett kundmöte, vilket gör att kundvärde skapas. Det är viktigt att 

företaget registrerar information om samtliga möten och händelser med kunden, liksom den 

information som förflyttas mellan företaget och kunden. Denna information utgörs av 

information om kunders beteende, attityder och uppfattningar, eventuella kopplingar från en 

kund till en annan och medlemmar i nätverket. Informationen innehåller även uppgifter om 

kundens egen uppfattning om sitt framtida beteende.
83

 Det förekommer att personal i företaget 

har mycket bra kunskap om kunden, men att den informationen inte når det organisatoriska 

minnet samt övrig personal inom företaget. Detta kan göra att när en anställd slutar tar denne 

informationen med sig.
84

 Med ett CRM-system är vår uppfattning att det undviks att sådan 

viktig information från det personliga minnet försvinner från företaget, då det skall registreras 

i systemet. 

Enligt en undersökning bland försäljnings- och marknadschefer på svenska börsföretag 

upplever dock hälften att investeringen i CRM-systemen inte alls har bidragit till bättre 

relationer till kunder. I vissa fall kan det till och med skada relationen till kunden.
85
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3.3.1 Att skapa relationer 

Det finns olika verktyg för att skapa nya kundrelationer och ett av dessa är marknadsföring 

med inriktning på intressegrupper. Att identifiera lämpliga grupper att kontakta och att 

kontakta dessa på ett effektivt sätt är en central fråga när det gäller att skapa relationer. Detta 

kan göras genom att intressegrupper används. En metod för att utveckla relationer är 

marknadsföring som riktar sig till intressegrupperna. Målet med denna metod är att använda 

kundens känslomässiga koppling till en grupp som ett verktyg för att sälja produkter.
86

  

3.3.2 Att utveckla kundrelationer 

Då ett företag har skapat en relation med en kund och etablerat den, kan företaget inleda 

utvecklingsarbetet genom att på ett planmässigt sätt öka relationsvärdet. Med hjälp av 

informationen från ett CRM-system kan detta arbete ske på ett enkelt sätt.
87

 

Hur länge en relation varar påverkas av styrkan i en relation. Då en relation är stark finns det 

betydligt fler möjligheter att öka värdet och få en större del av kundens plånbok, känslor och 

medvetenhet. Som vi tidigare nämnde i avsnitt 3.1, CRM-begreppet, påverkas relationen 

mellan företag och kund av olika faktorer. Relationens styrka påverkas av kundens 

engagemang, kundens tillfredställelse med relationen och olika bindningar mellan företag och 

kund. Långa kundrelationer är oftast mer värdefulla än korta.
88

  

3.3.3 Kundvärde 

Skapande av kundvärde är centralt inom CRM. För att skapa kundrelationer krävs en 

detaljerad kunskap om hur kunden kan skapa värde åt sig själv. Ett av målen med CRM sägs 

vara att skapa varaktiga kundrelationer, inte att få ut så mycket som möjligt av enskilda möten 

med kunden. Genom att styra relationen kan de båda parternas processer anpassas till 

varandra, vilket gör att gemensamma värden kan utvecklas. Detta gör även att 

konkurrensmässiga fördelar kan uppstå.
89

 

Företagets ansvar för kundinformationen är viktigt inom CRM och kunden kan ses som en 

kunskapskälla. Genom att på ett bra sätt överföra kunskap från kundrelationen till CRM-

systemet kan den kunskapen användas även i andra relationer.
90
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3.4 Varför CRM? 

Nedan behandlas för- och nackdelar med användande av CRM. 

3.4.1 Fördelar 

Det har visat sig att information om kundbeteende kan öka effektiviteten för hela kedjan från 

företag till kund, förutsatt att informationen används på rätt sätt. I en amerikansk 

undersökning bland ekonomichefer och andra ledande befattningshavare visade det sig att 

många börjat använda sig av CRM för att konkurrensen från andra företag hade ökat.
91

 

CRM är ett koncept som kan innebära fördelar för både företag och dess kunder. Faktorer som 

kan påverka kunden att stanna kvar hos företaget är sådant som underlättar för kunden vad 

gäller användande av produkter och tjänster samt den pågående relationen. För att underhålla 

den pågående relationen bör företaget finna de anknytningar som enskilda kunder kan ha och 

hur de kan påverka andra inom samma organisation eller grupp.
92

 

Som tidigare framkommit i avsnitt 3.2, relationsmarknadsföring, har företaget med hjälp av 

ett CRM-system en databas med alla sina kunder och informationen finns sparad på ett ställe 

och är aktuell. Denna information kan sedan tilldelas olika avdelningar inom företaget. Detta 

är givetvis idealförhållandena för ett implementerat CRM-system men är något som bör 

eftersträvas då detta leder till effektivisering av verksamheten och minskade kostnader.
93

 

3.4.2 Nackdelar 

Vissa företag ser CRM-system som något som skall lösa samtliga problem inom företaget. I 

verkligheten är det dock många CRM-projekt som tenderar att misslyckas eller inte ger några 

tydliga affärsmöjligheter. CRM bör inte ses som ett system, det är inget som kan installeras på 

en gång. Det skall snarare ses som ett koncept som har med företagets processer att göra och 

som stöds av system, teknologi och människor.
94

 

  

                                                 
91

 Kracklauer, Alexander H., Mills, D. Quinn, Seifert, Dirk (2004): Collaborative Customer Relationship 

Management: taking CRM to the next level. 
92

 Gentle, Michael (2002): The CRM Project Management Handbook, Building realistic expectations and 

managing risk. 
93

 ibid 
94

 ibid 



Teoretisk referensram 

  25          

Att se på CRM som den ultimata lösningen på alla problem kan leda till att företaget ignorerar 

eller skyndar förbi kritiska frågor som måste tas om hand först. Det händer att de misslyckas 

med att utveckla en allsidig strategi. Vidare kan det hända att företag tar genvägar i arbetet 

med att förbereda organisationen i att utveckla nya CRM-möjligheter och underestimerar den 

organisatoriska förändringen som krävs för inflytande på den nya teknologin. Slutligen händer 

det att företaget missar att ta fram ett affärsmål för CRM och gör istället stora investeringar 

utan att veta hur den nya teknologin stödjer deras affärsdesign eller uppskatta betydelsen av 

de förväntade fördelarna.
95

 

Många företag som investerar i CRM väljer fel verktyg på grund av att de misslyckas med att 

definiera sina verksamhetsmål eller hur de skall uppnås innan de investerar.
96

 Endast 20 

procent av alla CRM-projekt kan ses som lyckade. Det höga antalet misslyckade projekt kan 

härledas till stor del till en bristande uthållighet från företagen som väljer att investera i 

systemen snarare än hos de som säljer systemen.
97

 

Ett CRM-system sägs innebära ett flertal fördelar men i undersökningar har det visat sig att 

alla löften inte infrias. Exempelvis har införandet av CRM-system inte bidragit till att öka 

försäljningen, vilket kan ses som huvudskälet för att över huvud taget investera i ett CRM-

system.
98

  

Att satsningar på CRM-system misslyckas kan bero på att systemen många gånger inte alltid 

är användarvänliga, och att arbetsrutiner är svåra att förändra. Vidare är systemen sällan 

utformade för att öka försäljningen.  

3.5 Förutsättningar för framgång 

För att införandet och användandet av ett CRM-system skall vara framgångsrikt finns några 

viktiga faktorer som bör tas i beaktande.  
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En förutsättning för att IT- och Internetbaserade tjänster skall fungera på ett tillfredsställande 

sätt är att de måste stödjas av ”verklig” personal som interagerar med kunderna. Företagen har 

idag bättre möjligheter att interagera med sina kunder då det är enkelt att hämta kunduppgifter 

ur IT-system och databaser. Vid CRM-system där meningen är att kunden skall interagera 

med företaget bör hänsyn tas till de kunder som inte accepterar och uppskattar ny teknik. 

Vissa kunder kan bli positivt inställda efter att fördelar med användandet av tekniken belysts, 

medan andra kan vilja fortsätta användandet av mer traditionella metoder. Det kan vara en 

god idé att införa den nya tekniken försiktigt, steg för steg. Det skall inte förglömmas att även 

marknadsföra den nya tekniken internt, så att personalen blir positivt inställda till användandet 

av den nya tekniken.
99

 

Det är även enklare att uppdatera kunduppgifter än det varit tidigare. Detta leder till att 

personalens kommunikation med kunderna är av högre kvalitet då informationen är mer 

korrekt och enklare att tillgå. Den moderna informationstekniken gör också att företagets 

erbjudande är mer tillgängligt för kunden samt att hanteringen av kundkontakter blir bättre.
100

 

Det är även viktigt att CRM-systemet anpassas efter det enskilda företaget som väljer att 

investera i systemet. Det nya systemet kan annars i värsta fall skada verksamheten. Ett företag 

som väljer att investera i ett CRM-system bör noga undersöka hur det valda systemet kan 

hjälpa företaget att nå uppsatta mål.  

Ett annat viktigt synsätt inom CRM är att se produkten som en process. Produkten kan i detta 

fall ses som både vara och tjänst, det viktiga är utväxlingen mellan kund- och 

företagsprocesser. Det är här möjligt att tala om produktdifferentiering som omvandlas till 

processdifferentiering. På detta sätt kan oändligt många olika typer av relationer skapas.
101
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3.6 Molntjänst 

Nästan 80 procent av resurser och tid i en traditionell IT-miljö går åt till att sköta driften av 

klienter, applikationer och infrastruktur. En billigare, mer kraftfull och dynamisk IT-miljö är 

molntjänster. Molnet har under en lång period fungerat som en symbol för Internet i olika 

sammanhang och det är först på senare tid som molntjänster har tagit steget in i 

företagsvärlden. En fördel med molntjänster är att det finns stora besparingsmöjligheter att 

göra.
102

 Företaget behöver inte ha egen mjukvara installerad och behöver inte vara ett stort 

företag, på så sätt kan företaget spara en hel del pengar.
103

 Tjänsten används när den behövs 

och man betalar inte för mer än nödvändigt. De senaste åren har molntjänster blivit allt mer 

populärt.
104

 

Att alltid få den datakraft som önskas är molnets största styrka. Den ekonomiska situationen 

idag gör att allt fler företag ser molnet som en tillgång att skapa en mer effektiv och dynamisk 

verksamhet. Det finns många positiva sidor med molntjänster avseende miljön, exempelvis 

genom minskat resande då människor kan samarbeta var de än befinner sig, på jobbet, hemma 

eller på flygplatsen, med hjälp av molntjänster.
105

  

Cloud Report 2009 rapporterar att till 2012 försvinner 12 procent av IT-budgetarna, om 10 

procent av nya projekt köps som molntjänst. En effekt av detta teknikskifte visar att 20,5 

miljarder kronor frigörs. För företag och organisationer ger detta möjligheter att istället satsa 

på förändring och innovation. Nackdelar med molntjänster är ökade säkerhetsrisker och ett 

behov av snabb och stabil uppkoppling. En stor utmaning för många företag som använder 

molntjänster är att förlita sig på aktörerna som levererar tjänsterna.
106

  

3.6.1 CRM som molntjänst, Microsoft Dynamics CRM 

Microsoft erbjuder ett CRM-system som heter Microsoft Dynamics CRM. Detta finns både 

som traditionellt system och som hostad lösning, molntjänst. Därav fokuserar det som 

behandlas nedan på Microsofts hostade CRM-lösning. 
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Företagen kan nå CRM via Internet. Hostingleverantören lagrar mjukvaran i datacenter och 

företagen behöver inte göra investeringar i form av exempelvis hårdvara och 

mjukvarulicenser.
107

 Även drift, säkerhetsuppdateringar och säkerhetskopieringar sköts av 

hostingleverantören. Detta medför att företaget kan ha fokus på verksamheten. 

Att använda CRM som en hostad lösning innebär att betalning sker per användare och månad, 

vilket gör att systemet kan anpassas om verksamheten förändras. Det kan även göra det 

enklare att budgetera kostnaderna. En annan fördel är att det är möjligt att prova på CRM 

innan beslut om eventuellt fortsatt användande tas.
108

 

Microsoft Dynamics CRM är, enligt Microsoft själva, en lättanvänd, anpassningsbar och 

integrerad lösning. Microsoft Dynamics CRM kan ge företag nya redskap att forma 

verksamheten.
109

  

Microsoft menar att deras produkt är en enkel kraftfull funktion vid arbete med 

relationshantering. Funktionerna kan integreras, anpassas och underhållas till en billig 

kostnad. Då detta kan göras på ett enkelt och snabbt sätt blir det lättare att sätta kunden i 

centrum.
110

   

Många företag använder sig idag av Microsoft Outlook, för e-posthantering och 

kalenderfunktioner. Detta innebär att Microsofts CRM-system kan gå snabbt och enkelt 

läggas till. Enligt Microsoft själva är fördelen med deras arbetsmiljö att det går snabbare att 

komma igång, vilket leder till lägre utbildningskostnader, ökad användning och sparar tid hos 

företaget då de slipper inloggningar och programväxlingar.
111
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3.6 Teorisammanfattning   

Den teoretiska referensramen inleds med definitioner av CRM. Trots att CRM kan vara svårt 

att definiera så presenteras tre försök till detta. Vi anser att det ger läsaren en bra introduktion 

till teorin. 

I avsnittet 3.1 beskrivs relationsmarknadsföring vilket innebär att företaget styrs av relationer. 

Det kan även ses som den svenska översättningen för CRM. CRM syftar till att skapa 

relationsstrategier som förbättrar relationer. Vidare handlar relationsmarknadsföring om att 

skapa och bevara långsiktliga relationer mellan företag och kund. 

Därefter beskrivs kommunikation, avsnitt 3.1.1, mellan företag och kund, vilket är viktigt för 

att skapa en starkare relation. Kommunikation är en bra informationskanal för att nå ut till 

kunderna. Vikten av integrering av CRM-system med övriga system i verksamheten 

behandlas i avsnitt 3.1.2. 

Vidare behandlas kundrelationer i avsnitt 3.2. En redan etablerad kundrelation har blivit 

alltmer viktigt att behålla istället för att hitta nya kunder. Det är viktigt att företaget registrerar 

all kundinformation för att kunna öka kundrelationen, detta kallas för företagets 

relationsminne. Personal i ett företag har vanligtvis mycket bra kunskap om kunden. Det 

förekommer dock att denna information inte når resten av företaget och att när en anställd 

slutar tar denne informationen med sig. Med ett CRM-system undviks dessa problem. 

Kritiska undersökningar har dock visat att relationerna till kunderna endast förbättras för 

hälften av de tillfrågade företagen efter införandet av ett CRM-system.  

I avsnitt 3.4 tas för- och nackdelar med CRM-system upp. Det är viktigt att inte ha för stor 

förhoppning till CRM-systemet. Innan implementering av systemet sker krävs mycket 

förarbete och företagets processer bör vara klargjorda. Även efter implementeringen fortsätter 

arbetet då systemet måste underhållas.     

I det sista avsnittet behandlas CRM som molntjänst, med fokus på Microsoft Dynamics CRM.     
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4. Empiri 

Nedan följer en bakgrund till de leverantörer och kunder som vi har intervjuat. Därefter 

presenteras en sammanställning av de intervjuer vi genomfört.  

4.1 Empirisk bakgrund 

Information om de leverantörer vi intervjuat presenteras först, därefter presenteras 

information om kunderna. 

4.1.1 Leverantörer 

SYSteam 

SYSteam grundades 1984 i Huskvarna av entreprenörerna, Arne Nilsson, Claes Rosengren 

och Stig-Olof Simonsson. Sedan 2007 ägs SYSteam av norska ErgoGroup. SYSteam-

koncernen har idag ca 1250 anställda och en omsättning på två miljarder. Företaget arbetar på 

den nordiska marknaden med kontor och dotterbolag på ett 40-tal orter i Norden. 

SYSteam är produktleverantör inom IT och är ett ledande nordiskt IT-företag.
112 

Solid Park 

Solidpark grundades i början på 2000-talet i Skellefteå. Idag finns företaget på ett fåtal platser 

i Sverige och är centrerat runt Mälardalen och Fjärde Storstadsregionen (Linköping och 

Norrköping). Totalt arbetar ett 60-tal personer inom företaget. Företaget är leverantör av 

produkter och tjänster inom IT och satsar främst på drift och hostade tjänster.
113

  

 4.1.2 Kunder 

Trelleborg Sealing Solution 

Trelleborg Sealing Solutions Sweden AB i Jönköping är ett tillverkningsföretag som ingår i 

en större industrikoncern, Trelleborgskoncernen, sedan fyra år tillbaka. Företagets verksamhet 

är koncentrerad på tätnings- och lagerlösningar och har flera kända, stora industriföretag i 

Sverige som kunder. Trelleborg Sealing Solutions har 26 anställda och omsätter 200 miljoner 

per år.
114, 115 

 

                                                 
112

 SYSteam. Hämtad från < http://www.systeam.se/se/Om-SYSteam> Hämtad 2010-05-11 
113

 Solid Park. Hämtad från < http://www.solidpark.se/om-oss/foretaget.aspx> Hämtad 2010-05-11 
114

 Bergholm, Åsa. Office Manager. Trelleborg Sealing Solution. Intervju. 2010-04-20 
115

 Trelleborg Sealing Solutions. Hämtad från < 

http://www.tss.trelleborg.com/se/www/se/foeretag/fakta_sverige/Fakta_Sverige.jsp> Hämtad 2010-05-11 



Empiri 

  32          

Midpoint 

Midpoint bildades 2006 och är beläget i Karlstad. Företaget grundades av Björn Selin, Fredrik 

Månsson och Martin Engström. Midpoint har fyra anställda och med en omsättning på drygt 

4,4 miljoner. Midpoint levererar internetbaserade webbtjänster för små och medelstora 

företag.
116,117

  

4.2 Intervju 

Här följer en sammanställning av de intervjuer vi genomfört, först presenteras intervjuerna 

med leverantörerna därefter följer intervjuerna med kunderna. 

4.2.1 Leverantörer 

1. Hur skulle du beskriva ett CRM-system? 

SYSteam: Från sent 1990-tal till början av 2000-talet var det främst fokus på 

säljorganisationens perspektiv, de ansåg att de behövde ett system för att sälja. Numera är det 

en ledningsfråga och ett strategiskt val. Behov, nyckeltal och styrning av ledningskåren har 

blivit mer viktigt idag.  

Ett CRM-system kan ses som ett verktyg för personligt arbete och för att styra en verksamhet. 

Idag är CRM-system mer integrerade med andra verktyg i organisationer, tidigare var det mer 

ett fristående verktyg. CRM-system används även av fler avdelningar inom ett företag än 

tidigare, förutom säljavdelningen används det exempelvis även av ledning, information och 

reklamation. 

Ett CRM-system medföra att företag kan agera mer professionellt mot sin marknad. CRM-

systemet bidrar till att ett värde i bolaget byggs upp.  

Solid Park: Det är väldigt viktigt att hålla reda på alla relationer. Säljare kan med hjälp av ett 

CRM-system få bättre kontroll och överblick över sina kunder. Många kundkontakter finns 

idag i e-post och e-postsystem kan integreras med CRM-systemet.  

Ett CRM-system gör det möjligt att se vad som görs i företaget just nu, vilket ger en ökad 

förståelse för hur det går för företaget och hur mycket de tjänar. 
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2. Vad är enligt er mening målet med implementering av ett CRM-system?  

SYSteam: Målet med systemet är främst att få struktur i bolaget samt att bli mer effektiva och 

även göra säljkåren mer effektiv. CRM-system kan även agera som ett stöd vid nyrekrytering, 

då säljaren snabbare kan komma in i företaget. Systemet möjliggör styrning utifrån ett 

ledningsperspektiv, då det blir mer påtagligt hur det verkligen ser ut i företaget.  

Solid Park: Det ger bättre relationer till kunder, vilket leder till ökad lönsamhet på sikt. Vissa 

kunder använder CRM-system för att hålla relationer vid liv, använder mycket personlig 

information, exempelvis kunders fritidsintressen. 

3. Vilka möjligheter finns det att integrera ert CRM-system med andra system? 

SYSteam: Idag integreras CRM-system alltmer med övriga system i en verksamhet. CRM har 

gått från att vara ett fristående system till en plattform för att arbeta med flöden i 

organisationen. 

Integrering är en mycket viktig del. Det CRM-system SYSteam erbjuder kan integreras med 

e-post, dokumenthanterare, Eniro och affärssystem. Det är även möjligt att integrera CRM-

systemet med telefon, ett kundkort med kundinformation visas då på datorskärmen när en 

kund ringer vilket ger ett mer professionellt intryck mot kund. Det går även att integrera 

rapportstöd, så kallat BI-verktyg (Business Intelligence) i CRM-systemet. I varje 

implementering förekommer vanligtvis någon form av integrering.  

Solid Park: Kunderna har ännu inte efterfrågat integrering mellan CRM-system och övriga 

system. Att integreringen inte finns idag är lite trist, men troligtvis kommer det komma inom 

en snar framtid.  

Mobiltelefoner kan synkroniseras med CRM-systemet. Kontakter som läggs in i mobilen 

läggs också in i CRM-systemet. En separat lösning håller på att tas fram för att koppla ihop 

telefonsamtal med CRM-system.  
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4. Hur skulle du beskriva att en implementering av ert CRM-system påverkar 

företaget? 

SYSteam: Företagets processer är det viktiga, inte själva införandet av ett CRM-system. Det 

är viktigt att undersöka hur vissa processer går till och varför. Denna del påverkar nog 

företaget mest. Den information och struktur som framkommer efter undersökningen 

implementeras i CRM-systemet. Det stora arbetet är allt runt omkring, innan och efter 

implementeringen. Förhoppningen med implementeringen är bättre effektivitet och 

lönsamhet. Ett införande av ett CRM-system tar ca tre-sex månader, vanligtvis sex månader. 

Efter implementeringen lämnas inte kunden själv utan relationen mellan leverantör och kund 

fortsätter.  

Solid Park: Då produkten inte är ett traditionellt system som implementeras utan är en 

molntjänst, påverkas inte företaget av någon implementering. En ny kund kan läggas in på 

några timmar då så mycket redan finns klart. Ingen installation hos företaget krävs och inga 

specialister behöver exempelvis komma ut till kund för att genomföra installationen.  

5. Är det enligt er mening nödvändigt att ett företag som skall implementera ett CRM-

system också genomgår en förändring? 

SYSteam: Ja, någon slags förändring för att förankra det som görs. Mer än hälften av alla 

CRM-system används inte efter införandet, vilket kan bero på att företaget inte genomgått 

någon förändrings alls. 

Solid Park: Ja, arbetssättet måste ändras och det är många gånger det som är krävande. 

6. Krävs det företagets arbetsrutiner ändras vid implementering av CRM-system? 

SYSteam: Systemet effektiviserar mycket i verksamheten. Rutiner ändras inte nödvändigtvis 

men stöd och hjälp ges för att göra vissa arbetsuppgifter.  

Solid Park: Ja, helt klart. Annars erhålls ingen nytta av systemet, en process som denna 

involverar många personer. 
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8. Anser ni att företaget kommer behandla kunderna annorlunda med ett CRM-system?  

SYSteam: Det är förhoppningen. Förutsatt att arbetet genomförs på det sätt som CRM-

systemet rekommenderar. Slutkund märker hur vår kund arbetar och hur kontakt sker. 

Solid Park: Varje kund skall ses som enskild med individuella behov och önskemål, något 

som kan underlättas för säljaren med hjälp av ett CRM-system. 

Om en säljare slutar finns all information att tillgå i CRM-systemet, vilket kan vara direkt 

avgörande för en affär.  

4.2.2 Kunder 

1. Hur skulle du beskriva ett CRM-system?  

Trelleborg Sealing Solutions: Det har betytt väldigt mycket för företaget. Det är ett bra 

verktyg för säljare, men även för den övriga organisationen. All information finns samlad på 

ett ställe. Dock förutsätts att all information läggs in i systemet. CRM-systemet förenklar 

verksamheten och är en bra tillgång. 

Midpoint: En vital del i vår verksamhet som vi inte kan vara utan. Det möjliggör 

nyförsäljning mot små och stora företag samt även uppföljning och underhåll av existerande 

kunder. Vi skickar även nyhetsbrev för att hålla kunderna uppdaterade samt fakturerar dessa. 

Vi hanterar uppsägningar och även uppgraderingar för dessa kunder. Hela CRM-systemet 

kommer med ett fullständigt Webservice-API som gör det möjligt att integrera mot vilket 

system som än önskas.  

2. När startade implementeringen av CRM-systemet? När blev det klart? 

Trelleborg Sealing Solutions: Avtal skrevs i slutet av 2007 och själva projektet startade våren 

2008. Systemet implementerades i slutet av sommaren samma år. CRM-systemet utvecklas 

fortfarande, det är ett levande system. 

Midpoint: Vi började augusti 2009 och var klara januari 2010. Generellt tar en 

implementering kortare tid, vanligtvis 15 dagar – 2 månader, lite beroende på intensitet i 

arbetet samt hur stort behovet av anpassningar är. 
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3. Vad var syftet med investeringen i ett CRM-system? 

Trelleborg Sealing Solutions: Företaget ville få kontroll över projektuppföljning och på ett 

bättre sätt bearbeta kunder. Säljarna visste inte vad som var på gång och det behövdes en 

bättre kontroll över alla kundkontakter för exempelvis utskick och kundbearbetning. 

Midpoint: Att alla medarbetare på ett enhetligt sätt skall arbeta med gemensamma processer. 

Dessutom hade vi ett egenutvecklat CRM system innan och vi ville komma bort från 

ägandeskapet av applikationen, underhåll och vidareutveckling. 

4. Har syftet uppnåtts? 

Trelleborg Sealing Solutions: Ja, jättebra stöd i CRM-systemet för projektuppföljning, det 

krävs dock disciplin att information läggs in och används fullt ut. Införandet av systemet har 

även möjliggjort nyhetsbrevsutskick. 

Midpoint: Ja, syftet har uppnåtts. 

5. Krävs det företagets arbetsrutiner ändras vid implementering av CRM-system?  

Trelleborg Sealing Solutions: Rutiner har undersökts och arbetssättet har ändrats till viss del. 

Vid implementering undersöktes hur CRM-systemet kunde underlätta arbetet och hur 

systemet kunde hjälpa till. Det har inte gjorts några större förändringar, mer små förenklande 

rutiner har genomförts. 

Midpoint: Ja, delvis. När man implementerar ett nytt CRM system, så har man möjlighet att 

genomföra förbättringar i samband med detta. För det mesta får man anpassa systemet efter 

existerande rutiner, men det kan även krävas att vissa rutiner görs om för att passa systemet. 

Här finns det även utrymme att införa förbättringar. 

6. Anser ni att implementeringen av CRM-systemet inverkat på företagets lönsamhet?  

Trelleborg Sealing Solutions: Det är svårt att säga, inga mätningar har gjorts på detta. CRM-

systemet har gjort det möjligt att fokusera mer på det de skall, de slipper manuella 

administrationsuppgifter, vilket lett till att de är mer effektiva. Möjligen kan systemet ha haft 

en indirekt påverkan på lönsamheten. Företaget har blivit bättre på projektuppföljning och på 

att söka upp kunderna. Dock finns inga tydliga siffror på detta. 
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Företaget har idag bättre fokus på sina kunder och kan följa upp dem på ett bättre sätt. De är 

bättre på att svara kunden vid exempelvis semestrar eller sjukdom, då information kan tillgås 

av alla i företaget via systemet. Det har blivit enklare att utveckla de relationer som finns och 

även att bearbeta nya kunder.  

Midpoint: Ja, på ett positivt sätt. Innan spenderade vi ca 40 timmar per månad på fakturering, 

nu gör vi motsvarande arbete på ca 8-10 timmar. Vi har dessutom bättre koll på alla 

supportärenden och rapporteringen gör att vi i största allmänhet har bättre kontroll på hur 

företaget mår. 

7. Har era kunder påverkats av implementeringen av CRM-systemet?  

Trelleborg Sealing Solutions: Det är svårt att säga om kunderna märkt av. Kanske att de är lite 

snabbare på att svara, svarstiderna har blivit bättre. Potentiella kunder läggs också in i 

systemet vilket ger möjlighet att följa upp dem, exempelvis kontakter från mässor och 

besökare på webbsida.  

Midpoint: Ja, de har fått en bättre uppföljning på supportärenden samt att felmarginalen på 

fakturorna är minimal. Genom CRM införandet kan vi även arbeta proaktivt med kundernas 

problem då vi nu har tillgång till mer information om kunden.



 

  38          



Analys 

  39          

5 Analys 

I detta kapitel prövas vår teoretiska referensram genom den empiriska undersökning, 

intervjuerna, som vi har genomfört. Med hjälp av vår empiri kommer studiens 

frågeställningar att besvaras. I analysen tillämpas triangulering, det vill säga en jämförelse 

mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet görs. Analysen används 

senare som grund för studiens slutsats. Analysens rubriker är de samma som de i den 

teoretiska referensramen, för att underlätta för läsaren.  

5.1 CRM-begreppet 

CRM beskrivs i teorin som företagets inställning att förstå och påverka kundbeteende genom 

meningsfull kommunikation.
118

 Den beskrivning som leverantören Solid Park ger anser vi 

stämmer överens med beskrivningen från teorin. Solid Park menar att CRM bidrar till att 

företag kan få bättre kontroll och överblick över sina kundkontakter och den kommunikation 

som sker från företaget. Detta gör, enligt vår mening, att företaget lättare kan förstå och 

påverka kunders beteende. Kunden Midpoint anser att CRM-system är en vital del i deras 

verksamhet som de inte kan vara utan. Vår uppfattning är att det är viktigt att ett företag 

förstår sina kunders beteende och vi kan därför se vissa kopplingar mellan Midpoints 

beskrivning och den som ges i teorin.  

Vidare beskrivs CRM i teorin som en kombination av människor, processer och teknologi 

som försöker förstå företagets kunder.
119

 Vi ser likheter mellan denna beskrivning och den 

som leverantören SYSteam ger. SYSteam menar att ett CRM-system kan ses som ett verktyg 

för personligt arbete och för att styra en verksamhet. Vidare är deras uppfattning, liksom 

övriga intervjupersoners, att ett CRM-system idag används av flera avdelningar inom ett 

företag. Detta är något vi också menar stämmer överens med beskrivningen från teorin då 

användandet av CRM-system från flera avdelningar inom ett företag kan ses som en 

kombination av människor, processer och teknologi.  
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Kunden Trelleborg Sealing Solutions menar att CRM är ett verktyg för säljare, men även den 

övriga organisationen. Även detta kan enligt vår mening ses som den kombination av 

människor, processer och teknologi, som kan beskrivas som CRM då organisationen kan ses 

just som en kombination av dessa. 

5.2 Relationsmarknadsföring 

Grönroos menar att relationsmarknadsföring kan definieras som en process som berör 

samtliga avdelningar i ett företag.
120

 Enligt vår uppfattning kan arbetet med och i ett CRM-

system ses som denna process. SYSteam menar, som tidigare nämnt ovan, att CRM-system 

idag är något som används av flera avdelningar inom ett företag. Som också nämndes i 

föregående avsnitt har det hos Trelleborg Sealing Solutions efter införandet visat sig att det är 

ett bra verktyg som kan användas för olika avdelningar inom organisationen. Den definition 

som Grönroos ger stämmer även väl överens med Midpoints beskrivning av syftet med CRM-

system. De anser att alla medarbetare på ett enhetligt sätt skall arbeta med gemensamma 

processer. 

Relationsmarknadsföring beskrivs av Jakobsson som skapande och bevarande av långsiktiga 

relationer mellan företag och kund.
121

 Solid Park menar att ett CRM-system ger bättre 

relationer till kunder, vilket på sikt kan leda till ökad lönsamhet. Solid Park berättar vidare att 

de har några kunder som använder systemet för att hålla relationer vid liv.  

Storbacka & Lehtinen menar att syftet med CRM är att skapa relationsstrategier som 

förbättrar relationer och höjer dess värde.
122

 Trelleborg Sealing Solutions menar att det med 

hjälp av CRM-systemet har blivit enklare att just utveckla befintliga kundrelationer. Solid 

Park anser att det är viktigt att hålla reda på alla relationer och att ett CRM-system kan 

underlätta just detta. Detta leder i sin tur till en ökad lönsamhet på sikt för företaget.  
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Teorin beskriver att leverantör och kund ses som medpartners inom relationsmarknadsföring. 

Det centrala är att relationen skall skapa vinst för båda parter och att långsiktiga affärer 

skapas.
123,124

 I de intervjuer vi genomfört har ingen påtalat vikten av att slutkunden skall ses 

som en medpartner. Däremot har vikten av långsiktiga relationer påtalats. Solid Park menar 

exempelvis, som nämndes ovan, att ett CRM-system ger bättre relationer vilket leder till ökad 

lönsamhet för företaget. Vår uppfattning är att detta synsätt, att se leverantör och kund som 

medpartners, kan vara positivt och något som med stor sannolikhet kan leda till framgång för 

företaget. Trots att detta inte framkommit under våra intervjuer tror vi att synsättet säkert 

finns med i bakgrunden hos företagen. 

Avseende långsiktiga affärer så menar exempelvis Trelleborg Sealing Solutions att det efter 

implementeringen av CRM-systemet har blivit enklare att utveckla de relationer de redan har. 

Detta anser vi är ett är exempel på att långsiktiga affärer skapas med hjälp av ett CRM-

system. Även Midpoint beskriver att ett CRM-system underlättar uppföljning och underhåll 

av existerande kunder. 

5.2.1 Kommunikation 

Teorin beskriver att syftet med kommunikationen mellan företag och kund är att skapa en 

starkare relation. Det centrala är inte hur ofta företaget kontaktar kunden utan det handlar om 

en vilja att kommunicera och engagera sig i relationen.
125

 I intervjuerna med leverantörerna 

framkom det att CRM-systemet i själva verkat används exempelvis för att hålla relationer vid 

liv och som stöd och hjälp för att utföra vissa arbetsuppgifter. Detta menar vi kan röra sig om 

exempelvis påminnelser att kontakta kunder. Vår uppfattning är att här skiljer sig alltså 

empirin från vad teorin säger. SYSteam menar också att CRM är ett bra argument för att 

hjälpa till att skapa arbetsrutiner, vilket vi anser skulle kunna handla om exempelvis hur ofta 

en kund bör kontaktas.  

Kommunikation handlar enligt Säfström om att företag och kund kommunicerar med varandra 

och där företaget förmedlar meningsfull information till kunden.
126

 Trelleborg Sealing 

Solutions och Midpoint berättar att de använder CRM-systemet för att kommunicera med sina 

kunder genom att exempelvis skicka ut nyhetsbrev. 
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5.2.2 Informationshantering 

I teorin framställs hantering av kunddata som en relativt ny kunskap som företag håller på att 

skapa nya verktyg för. Ett viktigt syfte med denna kunskap är integreringen av system. 

Genom att koppla samman olika system ges en bättre insikt i utvecklingspotentialen i 

exempelvis relationer.
127

 SYSteam beskriver CRM-system som något som idag blivit mer 

integrerat med andra verktyg i organisationen än tidigare. Det CRM-system som de erbjuder 

kan integreras med exempelvis e-post, dokumenthanterare och affärssystem. Det går även att 

integrera systemet med telefoni så att ett kundkort med kundinformation visas på 

datorskärmen när en kund ringer. SYSteam menar att detta ger ett mer professionellt intryck 

mot kund. På detta sätt kan alltså integreringen med ett CRM-system, som teorin beskriver, ge 

en bättre insikt i utvecklingspotentialen i exempelvis relationer, då kunderna med stor 

sannolikhet känner av/märker företagets engagemang. På så sätt kan relationen till kunden 

utvecklas på ett positivt sätt. 

Solid Park berättade under intervjun att då många kundkontakter idag finns i e-post kan e-

postsystem integreras med det CRM-system som de erbjuder. Dock kan Solid Park inte 

erbjuda integrering av sitt molnbaserade CRM-system med andra system. Det CRM-system 

Midpoint använder har däremot ett komplett webservice-API som möjliggör integrering mot 

andra system.   

5.3 Kundrelationer 

Storbacka & Lehtinen beskriver kunddatabasen som företagets viktigaste tillgång, sett ur ett 

CRM-perspektiv.
128

 Kundernas betydelse framkom även under intervjun med Solid Park som 

menade att det är viktigt att organisera sina kunder. Med hjälp av ett CRM-system får 

företaget bättre kontroll och överblick över sina kunder. Midpoint beskriver att den 

information om kunderna som finns lagrad i CRM-systemet gör att de kan arbeta mer 

proaktivt med kundernas problem.  
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Teorin beskriver relationer som en viktig tillgång för företag. Företaget bör arbeta för att öka 

värdet på sina kundrelationer. Detta kan göras genom att utveckla relationerna och att förädla 

relationsstrategierna. Olika relationsstrategier passar för olika typer av relationer. Det är mer 

viktigt att behålla en redan etablerad kundrelation än att söka efter nya.
129

 Vi ser här tydliga 

kopplingar till vad som framkom i våra intervjuer. Solid Park berättar att målet med att 

använda ett CRM-system bör vara att få bättre relationer till kunder. Några av deras kunder 

använder CRM-systemet för att hålla relationer vid liv och använder mycket personlig 

information, exempelvis kunders fritidsintressen. Detta är enligt vår mening ett sätt att 

utveckla relationerna och att förädla dem. Storbacka & Lehtinen beskriver vikten av det så 

kallade relationsminnet, information om företagets kundrelationer. Den typ av användning av 

CRM-systemet som Solid Park berättar om är enligt vår mening ett tydligt exempel på just 

relationsminne.  

Relationsminnet kan enligt Storbacka & Lehtinen delas upp i organisationsminne och 

personligt minne. Det är främst det personliga minnet som vi ser tydliga kopplingar till från 

empirin, det vill säga information om olika kundsituationer och attityder som erhållits av 

personal som har kontakt med kunden sparas.
130

 

I teorin framgår vikten av att företaget registrerar information om samtliga möten och 

händelser med kunden, liksom den information som förflyttas mellan företaget och kunden. 

Denna information utgörs av information om kunders beteende, attityder och uppfattningar 

samt eventuella kopplingar från en kund till en annan och medlemmar i nätverket.
131

 Detta är 

enligt SYSteam även något som kan underlätta vid nyrekrytering i företaget, då säljaren 

snabbare kan komma in i företaget. Storbacka & Lehtinen ger ett likvärdigt exempel, när en 

anställd slutar kan denne ta viktig kundinformation med sig, när ett CRM-system saknas. 

Även Trelleborg Sealing Solutions anser att en förutsättning för att CRM-systemet skall vara 

ett bra verktyg för hela organisationen är att all information läggs in i systemet. Hos Midpoint 

har CRM-systemet gjort att företaget har bättre kontroll på hur företaget mår då de har en 

bättre överblick på alla supportärenden och rapportering. 
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Teorin beskriver att det förekommer att personal i företaget har mycket bra kunskap om 

kunden, men att den informationen inte når det organisatoriska minnet samt övrig personal 

inom företaget. Trelleborg Sealing Solutions berättar i vår intervju att med hjälp av CRM-

systemet har företaget blivit bättre på att svara kunden vid exempelvis semestrar och sjukdom. 

Detta då informationen kan tillgås av alla i företaget via systemet och all personal på detta vis 

kan skaffa sig bra kunskap om kunden.  

Den undersökning som visade att hälften av försäljnings- och marknadscheferna i studien inte 

upplevde att relationen till kunderna blivit bättre med hjälp av CRM-systemet
132

, skiljer sig 

från den övriga teori vi tagit del av. Detta är dock inte något som framkommit i våra 

intervjuer. Anledningen till detta kan enligt vår mening vara att leverantörerna, som vi 

tidigare nämnt, såklart är positivt inställda till att använda CRM-system. Likaså har de kunder 

vi talat med en positiv inställning till CRM-system, då vi fått kontakt med en av dem från 

leverantören och den andra genom information från Microsofts webbplats. 

5.3.1 Att skapa relationer 

Storbacka & Lehtinen menar att ett verktyg för att skapa nya kundrelationer är 

marknadsföring med inriktning på intressegrupper
133

. Trelleborg Sealing Solutions berättar 

under intervjun att de nu lägger in potentiella kunder i sitt CRM-system. Det kan röra sig om 

exempelvis kontakter från mässor och besökare på deras webbplats. På detta sätt har de bättre 

möjlighet att följa upp dem.  

5.3.2 Att utveckla kundrelationer 

I delar av den teori vi tagit del av beskrivs utvecklingsarbetet av en skapad och etablerad 

relation. Detta utvecklingsarbete gör att värdet på relationen ökar. Information i ett CRM-

system gör att detta arbete kan ske på ett enkelt sätt.
134

 I intervjun med Trelleborg Sealing 

Solution framkom det att de med hjälp av CRM-systemet på ett enklare sätt kan utveckla 

befintliga relationer. Midpoint arbetar, som tidigare nämnt, proaktivt med kunders problem 

och detta är enligt vår uppfattning ett arbete som leder till att en bättre relation till kunder 

utvecklas. 
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5.3.3 Kundvärde 

Skapande av kundvärde tas i teorin upp som centralt inom CRM. Genom att företaget styr 

relationen till kunden anpassas de båda parternas processer till varandra och gemensamma 

värden utvecklas. Kunden ses här som en kunskapskälla. Vi ser här kopplingar till det som 

Solid Park berättade i vår intervju. De anser att CRM ger bättre relationer till kunder. Varje 

kund skall enligt dem ses som en enskild individ med individuella behov och önskemål. Detta 

synsätt kan med hjälp av ett CRM-system underlätta för säljaren.  

5.4 Varför CRM? 

Nedan redovisas de för- och nackdelar, som vi har kunnat se, i en tabell. Se nästa sida. De 

olika faktorerna har berörts mer utförligt i texten ovan i detta avsnitt. 

I den litteratur vi tagit del av samt vad som framkommit i våra intervjuer så finns det både för- 

och nackdelar med ett CRM-system. Det är främst fördelar som behandlats i litteraturen och 

som även framkommit i våra intervjuer.  
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Tabell 1.1 För- och nackdelar135  

 Fördelar Nackdelar Kommentar 

 Leverantör Kund Leverantör Kund  

Utveckling av 

kundrelationer 
X X    

Effektivisering 

av verksamhet 
X X    

Kundinformation  X X   Informationen är sparad 

på ett ställe, nås av olika 

avdelningar inom 

företaget, informationen 

är aktuell. 

Integrering 

X X X 

 En leverantör kan i 

dagsläget erbjuda 

integrering, medan den 

andra leverantören inte 

kan det. 

Kundvärde 
X 

   Ser kund som enskild 

med individuella behov 

och önskemål. 

Kundfokus  X    

Bättre inblick 

och ökad 

förståelse för 

företaget 

X 

    

Uppföljning  X    

Bättre 

kundrelationer 
X X    

Styrning av 

verksamhet 
X     

Lagring av 

personlig 

kundinformation 

X X 
  Om någon säljare slutar, 

finns informationen 

sparad. 
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5.5 Förutsättningar för framgång 

Teorin beskriver att med hjälp av ett CRM-system får kommunikationen med kunderna högre 

kvalitet, då informationen är mer korrekt och kan tillgås på ett enkelt sätt.
136

 Just att 

kundinformationen kan nås på ett enkelt sätt är även något som Solid Park nämner i intervjun. 

Som nämnts tidigare i detta kapitel anser även SYSteam att det med ett CRM-system är all 

aktuell information sparad på ett ställe och kan nås av alla avdelningar inom företaget. Detta 

framkommer även i intervjun med Midpoint. 

Grönroos menar att en förutsättning för att IT- och Internetbaserade tjänster skall fungera på 

ett tillfredsställande sätt är att det även finns ”verklig” personal som interagerar med 

kunderna.
137

 Under våra intervjuer har ingen nämnt detta som en viktig förutsättning. Vi tror 

dock att företagen är väl medvetna om detta och att det snarare rör sig om en outtalad 

självklarhet.  

Vidare anser Grönroos att det idag är enklare att interagera med kunder då det är smidigt att 

hämta kunduppgifter ur IT-system och databaser. Att ett CRM-system innebär att 

kunduppgifter finns lagrade på ett ställe är även något som framkommit under samtliga 

intervjuer.
138

 

Undersökningar har visat att det är viktigt att CRM-systemet anpassas efter det enskilda 

företaget som valt att investera i systemet. Görs inga anpassningar kan det i värsta fall skada 

verksamheten.
139

 I intervjuerna med leverantörerna framgick det att någon slags förändring 

innan införandet är nödvändig. Det är många gånger det som är det mest krävande arbetet. 

Vidare berättade en av leverantörerna att mer än hälften av de CRM-system som införts inte 

används. Detta skulle kunna bero på att företaget inte genomgått någon förändring alls, enligt 

leverantören. 

Att satsningar på CRM-system misslyckas kan bero på att systemen inte är användarvänliga 

och att arbetsrutiner är svåra att förändra.
140

 En av kunderna berättar att CRM-systemet främst 

anpassats efter företagets rutiner, men att det även kan hända att företagets rutiner görs om för 

att passa systemet. 
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5.6 Molntjänst och CRM som molntjänst (Microsoft Dynamics CRM)  

Integrering 

Teorin beskriver hantering av kunddata som relativt ny kunskap där företag som bäst håller på 

och skapar nya verktyg. Ett viktigt syfte med denna kunskap är integreringen av system. 

Företag arbetar med att koppla samman olika system för att få en bättre insikt i 

utvecklingspotentialen i exempelvis relationer, relationsstrukturer och kundsympatier som har 

en direkt påverkan på kundmöten.
141

 

Enligt Microsoft själva ses Microsoft Dynamics CRM som en integrerad lösning som ger 

företag nya redskap att forma verksamheten.
142

 Många företag använder sig idag av Microsoft 

Outlook, till vilket ett CRM-system snabbt och enkelt kan integreras.
143

 Som framkommit i 

detta avsnitt har Midpoint en lösning för integrering med andra system då CRM-systemet har 

ett komplett Webservice-API som gör det möjligt att integrera med vilket system som önskas. 

Kunderna hos Solid Park har ännu inte efterfrågat någon integrering mellan CRM-system och 

övriga system. Att integreringen inte finns idag är lite trist anser Solid Park, men troligtvis 

kommer det inom en snar framtid. I dagsläget kan mobiltelefoner synkroniseras med CRM-

systemet, kontakter som läggs in i mobilen överförs automatiskt till CRM-systemet. En 

separat lösning håller på att tas fram för att koppla ihop telefonsamtal med CRM-system. 

Det som kan integreras med CRM-systemet idag är de kundkontakter som finns i e-post och 

e-postsystem. 

Implementering 

Det finns några viktiga faktorer för att ett införande skall var framgångsrikt. Teorin beskriver 

att det är viktigt att ta hänsyn till de kunder som inte accepterar och uppskattar ny teknik. Att 

belysa fördelar med användandet av den nya tekniken kan få kunderna att få en positiv 

inställning, medan andra vill fortsätta användandet av mer traditionella metoder. Det är också 

viktigt att marknadsföra den nya tekniken internt, så att personalen blir positivt inställd till 

användandet av den nya tekniken.
144
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Det händer också att många företag som investerar i CRM väljer fel verktyg på grund av att 

de misslyckas med att definiera sina verksamhetsmål eller hur dessa skall uppnås innan de 

investerar.
145

 Det höga antalet misslyckade projekt kan härledas till stor del till en bristande 

uthållighet från företagen som väljer att investera i systemen snarare än hos de som säljer 

systemen.
146

 

I teorin framgår det att Microsofts CRM-system snabbt och enkelt kan läggas till i 

verksamheten. Fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att deras arbetsmiljö innebär att 

det går snabbare att komma igång, vilket leder till lägre utbildningskostnader, ökad 

användning och sparar tid hos företaget då de slipper inloggningar och programväxlingar.
147 

Solid Park nämner att då produkten är en molntjänst, påverkas inte företaget av någon 

implementering. En ny kund kan läggas in på några timmar då mycket redan finns klart. Ingen 

installation hos företaget krävs och inga specialister behöver exempelvis komma ut till kund 

för att genomföra installationen. Med hjälp av CRM som hostad lösning kunde Midpoint 

komma ifrån ägandeskapet av applikationer, underhåll och vidareutveckling. För att införa ett 

CRM-system kan det enligt Midpoint krävas att vissa rutiner görs om för att passa systemet. 

Detta kan även innebära förbättringar för företaget. Att implementera det CRM-system som 

Midpoint använder tar mellan 15 dagar och två månader, beroende på hur stora anpassningar 

som måste göras. 
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Besparingsmöjligheter 

Teorin beskriver att en av fördelarna med molntjänster är att det finns stora 

besparingsmöjligheter.
148

 Företagen betalar inte för mer än nödvändigt.
149

  Betalning sker per 

användare och månad, vilket medför att det blir enklare att budgetera kostnaderna.
150 Då 

hostingleverantören lagrar mjukvaran, slipper företagen investera i exempelvis hårdvara och 

mjukvarulicenser, på så sätt kan företaget spara en hel del pengar.
151

 Solid Park anser att en hel 

del pengar kan sparas då företaget inte behöver någon egen mjukvara installerad. En ny kund 

kan också läggas in på några timmar då mycket redan finns klart. Det krävs ingen installation 

hos företaget och inga specialister behöver exempelvis komma ut till kund för att genomföra 

installationen. Hos Midpoint har stora besparingar och effektiviseringar gjorts avseende tid. 

Innan införandet av CRM-systemet spenderades ca 40 timmar per månad på fakturering. Nu 

görs motsvarande arbete på ca åtta till tio timmar. 

Enligt Kracklauer händer det att företaget missar att ta fram ett affärsmål för CRM och gör 

istället stora investeringar utan att veta hur den nya teknologin stödjer deras affärsdesign eller 

uppskatta betydelsen av de förväntade fördelarna. Många företag som investerar i CRM väljer 

fel verktyg på grund av att de misslyckas med att definiera sina verksamhetsmål eller hur de 

skall utföras innan de investerar.
152

 Då implementering är mindre omfattande vid införande av 

molnbaserat CRM-system, kan många av dessa problem undgås. Dock är det viktigt att med 

även hostade tjänster, definiera sina verksamhetsmål för att få störst nytta med CRM-

systemet. 

Endast 20 procent av alla CRM-projekt kan ses som lyckade. Det höga antalet misslyckade 

projekt kan till stor del förklaras av en bristande uthållighet från företagen som väljer att 

investera i systemen snarare än hos de som säljer systemen.
 153

 Även detta kan eventuellt 

undvikas vid CRM som molntjänst. Vår uppfattning är dock att det kan vara viktigt med 

uthållighet även vid investering i ett molnbaserat CRM-system. 
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5.7 Analyssammanfattning 

I följande avsnitt har för- och nackdelar med ett CRM-system samt skillnader mellan 

traditionellt och molnbaserat CRM-system diskuterats. Detta har gjorts med utgångspunkt 

från den teoretiska referensramen och vår insamlade empiri. Avseende för- och nackdelar kan 

vi notera att fördelarna med ett CRM-system är fler än nackdelarna. Vi kan se att leverantör 

och kund upplever i stort samma fördelar med att använda ett CRM-system. Det mest centrala 

upplever vi är kundinformation. Med hjälp av ett CRM-system kan företaget ha aktuell och 

uppdaterad information om kunder som kan nås av flera avdelningar inom företaget. Det gör 

även att företaget kan utveckla sina kundrelationer och därmed få en bättre relation till sina 

kunder. En förutsättning är dock att all kundinformation läggs in och att detta sker 

kontinuerligt. Det kan också vara en stor fördel om CRM-systemet integreras med andra 

system i företaget. Undersökningar har dock visat att endast hälften av de tillfrågade bland 

svenska börsföretag upplever att deras relationer till kunderna förbättrats sedan införandet av 

CRM-systemet. Vidare har de tillfrågade inte upplevt att införandet inneburit en ökad 

försäljning, vilket många gånger är ett huvudskäl för att investera i ett CRM-system. För att 

ha större chans att lyckas är förarbetet viktigt. Att undersöka företagets processer och vara 

klar över vilka affärsmål verksamheten har ingår exempelvis i detta arbete. 

Vi har också diskuterat skillnaderna mellan traditionellt och molnbaserat CRM-system 

avseende implementering och användande. De tre mest väsentliga skillnaderna är integrering, 

implementering och besparingsmöjligheter. 

Vad gäller integrering kan den leverantör som erbjuder CRM som molntjänst i dagsläget inte 

erbjuda någon integrering med andra system. Detta kan ses som en nackdel, då vi tror att de 

flesta företag idag vill att samtliga system inom organisationen skall integreras. Däremot har 

den kund som använder molnbaserat CRM-system möjlighet att integrera det med andra 

system. Att implementera ett molnbaserat CRM-system är en relativ snabb process. Det 

kräver dock samma förarbete som vid en traditionell implementering särskilt avseende 

företagets processer. Vissa förespråkare av molnbaserade tjänster är av uppfattningen att 

implementeringen innebär stora besparingsmöjligheter. Detta beror på att företaget slipper 

investera i hårdvara och mjukvarulicenser.
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Vi kommer besvara studiens syfte och de 

frågeställningar som vi formulerat för studien.    

6.1 Vilka för- och nackdelar, generellt sett, ser leverantör och kund med att 

använda ett CRM-system, både traditionellt och så kallat molnbaserat? 

Syftet med vår studie var bland annat att undersöka vilka för- och nackdelar leverantör och 

kund ser med att använda ett CRM-system. De åsikter och tankar som leverantörer och kunder 

delgivit oss under intervjuerna har främst varit positiva, det vill säga vi upplever att 

leverantörer och kunder främst ser fördelar med att använda ett CRM-system. Dock förutsätts 

att systemets funktioner används på ett ändamålsenligt sätt och att all information avseende 

kunder läggs in. Nedan sammanfattas de större för- och nackdelar som vi har funnit. 

6.1.1 Strategiskt verktyg för styrning av verksamhet 

När vi bad de båda parterna att beskriva CRM och hur de såg på ett CRM-system fick vi 

beskrivningar som var positiva. Detta finner vi inte som särskilt konstigt, då leverantörerna 

bör vara positivt inställda till det de säljer och kunderna som valt att investera i systemet 

också bör ha en positiv inställning. Kundernas positiva inställning har såklart också att göra 

med att deras implementeringsprojekt med stor sannolikhet har varit lyckade. Som vi tidigare 

nämnt var detta något vi var införstådda med då vi fått kontakt med en av kunderna via 

leverantörerna. Den andra kundens positiva inställning beror till stor sannolikhet på att de 

själva använder samma system som de tillhandahåller för andra. 

Leverantörerna ser CRM som något som bidrar till att företag kan få bättre kontroll och 

överblick över sina kundkontakter samt som ett verktyg för personligt arbete och för att styra 

en verksamhet. Kunderna ser det också som ett verktyg för säljare samt den övriga 

organisationen. Dessa beskrivningar kan enligt vår mening ses som strategiska och som 

verktyg för styrning av en verksamhet.  
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6.1.2 Samma information kan nås av hela företaget 

Leverantörerna menar att CRM-system idag är något som inte enbart används av säljare för 

att hålla reda på sina kunder. Informationen i CRM-systemet är något som numera används av 

flera avdelningar inom ett företag genom integrering med företagets övriga system. Kunderna 

delar denna uppfattning och menar att systemet har visat sig vara ett bra verktyg som används 

för olika avdelningar inom organisationen. Vid exempelvis semestrar och sjukdom har 

kunderna blivit bättre på att svara kunderna med hjälp av informationen i CRM-systemet. 

6.1.3 Bättre kundrelationer 

Företagets relation till sina kunder blir bättre med ett CRM-system, enligt leverantörerna, 

vilket kan leda till ökad lönsamhet på sikt för företaget. Att få bättre relationer till sina kunder 

bör vara målet med att använda ett CRM-system, anser leverantörerna. Några av 

leverantörernas kunder använder systemet för att hålla relationerna med sina kunder vid liv. 

CRM-systemet påminner säljaren om att kontakta kunderna. Leverantörerna menar att det är 

viktigt att hålla reda på alla relationer och att CRM-systemet hjälper till med detta. Kunderna 

anser att det med hjälp av CRM-systemet har blivit enklare att utveckla befintliga 

kundrelationer. Båda kunderna berättar att de med hjälp av CRM-systemet nu kan göra 

utskick av nyhetsbrev på ett enkelt sätt. 

I artiklar vi tagit del av framkom det i en undersökning bland svenska börsföretag att endast 

hälften upplevde att införandet av CRM-systemet bidragit till bättre kundrelationer. Att ingen 

av kunderna vi intervjuat nämnde detta finner vi egentligen inte särskilt märkligt. Detta på 

grund av att vi dels endast intervjuat två kunder och dels för att kontakten med dem skett via 

leverantör samt information från Microsofts webbplats.  

6.1.4 Verktyg för arbetsrutiner 

Ett CRM-system kan, enligt leverantörerna, skapa arbetsrutiner och arbetsflöden för företag. 

Det gör att hela företaget får ett likformigt arbetssätt. Leverantörerna påpekar även att ett 

CRM-system kan underlätta vid nyrekrytering till företaget, då exempelvis en säljare snabbt 

kan komma in i företaget. Detsamma gäller om en säljare slutar i företaget. 

Kundinformationen finns då sparad i systemet och går då inte förlorad och företaget kan 

fortsätta arbetet där säljaren slutade. 
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6.1.5 Kräver mycket arbete och underhåll 

Leverantörerna poängterade vikten av att det stora arbetet med CRM-system är allt runt 

omkring som måste göras, innan och efter implementeringen. Just att arbetet fortsätter efter 

själva implementeringen är något som även kunderna påpekade. Det är ett levande system 

som utvecklas hela tiden. Vi anser att detta är något som inte skall förglömmas, att 

implementeringen kräver mycket arbete innan och att det inte slutar när systemet är infört.  

Implementeringsarbetet involverar många personer, både från leverantör och från kund. Detta 

gör att kunden får så stor nytta av systemet som möjligt. 

Enligt en av kunderna är det viktigt med disciplin att lägga in all information för att kunna 

nyttja systemet fullt ut.  

6.1.6 Företagets processer och arbetsrutiner kan behöva ändras 

Enligt leverantörerna är det viktigt att någon slags förändring i arbetssätt görs. Enligt dem 

används mer än hälften av CRM-systemen inte efter införandet. Detta kan då bero på att 

företaget inte genomgått någon förändring alls. Just detta arbete, att se över och ändra 

processer och arbetsrutiner, är vanligtvis det som är det mest krävande arbetet. 

För att kunden skall erhålla positiva effekter av CRM-systemet krävs det arbete genomförs på 

det sätt som systemet rekommenderar. Kunderna berättar att arbetssätt till viss del har ändrats 

och att rutiner har undersökts. 
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Figur 3.1 För- och nackdelar   

 

6.2 Vilka väsentliga skillnader finns mellan traditionellt CRM-system och så 

kallat molnbaserat CRM-system avseende implementering och 

användande? 

Som vi nämnde i inledningskapitlet är syftet med studien att studera vilka västentliga 

skillnader det finns mellan så kallade traditionellt och molnbaserat CRM-system avseende 

implementering och användning. De mest väsentliga skillnaderna mellan traditionellt och 

molnbaserat CRM-system som vi funnit i vår studie är integrering, implementering och 

besparingsmöjligheter.   
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Vi har funnit att det finns tydliga skillnader i integreringen mellan traditionellt och 

molnbaserat CRM-system. Vid traditionellt CRM-system kan systemet integrera mer med 

övriga system i verksamheten och det förekommer vanligtvist någon form av integrering. I 

studien framkommer det att molnbaserade CRM-systemet inte integreras i lika stor 

utsträckning som det traditionella. Den leverantör som erbjuder molnbaserat CRM-system har 

idag ingen integrering mellan CRM-system och övriga system, då kunderna ännu inte 

efterfrågat någon integrering. Detta är något som leverantören tycker är trist, men menar att 

det troligtvis kommer att utvecklas inom en snar framtid. Den integrering som leverantören 

har i dagsläget är synkronisering mellan mobiltelefoner och CRM-systemet. Vi tror att det är 

viktigt att leverantören kan erbjuda integrering med övriga system i verksamheten då de 

lättare får en bättre insikt i företaget. Den kund som använder molnbaserat CRM-system kan 

med hjälp av det Webservice-API som medföljer integrera mot vilket system som än önskas. 

I vår studie har vi funnit att det finns tydliga skillnader vid implementering mellan 

traditionellt och molnbaserat CRM-system. Den leverantör som levererar traditionellt CRM-

system, ser företagets processer som det viktiga. Det är alltså inte själv införandet av systemet 

som är centralt. Det krävs mycket arbete vid en implementering, framförallt innan och efter. 

Detta kan även innebära att företag måste genomgå en förändring samt att arbetssätt och 

verksamheten måste förändras. Vidare nämner leverantören att förhoppningen med 

implementeringen är att få bättre effektivitet och lönsamhet i företaget. Ett införande av ett 

traditionellt CRM-system kan ta mellan tre-sex månader medan ett molnbaserat CRM-system 

kan installeras direkt. Efter implementering av ett traditionellt CRM-system är det viktigt att 

kunden och leverantören fortsätter sin relation. I jämförelse med traditionellt CRM-system 

påverkas inte molnbaserat CRM-system av någon implementering. Enligt en av 

leverantörerna krävs inga installationer för det företag som installerar ett molnbaserat CRM-

system, vilket det gör vid ett traditionellt CRM-system. Den kund som använder molnbaserat 

CRM-system berättade dock att hela processen för införandet tar mellan 15 dagar och två 

månader. Hur lång tid det tar beror på hur stora anpassningar som är nödvändiga att göra 

innan införandet.  

Vi har funnit att det finns många skillnader mellan traditionellt och molnbaserat CRM-system 

gällande besparingsmöjligheter. Den leverantör som erbjuder molnbaserat CRM-system 

beskriver att hostingleverantören lagrar all mjukvara, kunden slipper själv installera egen 

mjukvara. Skillnaden är att hos ett traditionellt CRM-system lagras all information hos det 

företaget som implementerat systemet. Då hostingleverantören tillhandahåller all mjukvara 

vid ett molnbaserat CRM-system kan detta leda till att företaget sparar en hel del pengar. 
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Vidare menar leverantören att det vid en snabb implementering finns mycket redan klart i 

systemet och en ny kund kan läggas in på några timmar. Som framgick i analysen har 

besparingar hos den kund som använder molnbaserat CRM-system gjorts i form av tid. Innan 

införandet av CRM-systemet spenderades ca 40 timmer per månad på fakturering. Nu görs 

motsvarande arbete på ca åtta till tio timmar. 

 

   

Figur 4.1 Västentliga skillnader mellan molnbaserat och traditionellt CRM-system
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7 Reflektion 

I detta avslutande kapitel reflekterar vi självkritiskt över vårt genomförande av studien och 

det resultat som redovisades i föregående avsnitt. Vi presenterar även förslag för vidare 

studier.      

7.1 Genomförandet 

Efter genomfört arbete finner vi att processen har varit givande och lärorik. Vi har fått en 

bättre förståelse för CRM och hur sådana system används på bästa sätt. Intervjuerna med 

leverantörer och kunder har varit inspirerande, vilket gjort att vår motivation för arbetet med 

studien har påverkats på ett positivt sätt.  

Vi har under arbetets gång funnit att ett företag som väljer att införa ett CRM-system kan 

erhålla ett flertal fördelar. CRM-systemet hjälper företaget att få en bättre relation till sina 

kunder då all kundinformation finns samlad på ett ställe. Det gör även att samtliga 

avdelningar inom organisationen kan nå informationen vilket gör att informationen i högre 

grad är tillförlitlig. Det förutsätts dock att företaget använder systemet kontinuerligt och 

registrerar all information om kunderna i systemet. För att få ut de fördelar som ett införande 

av ett CRM-system innebär krävs det även att företaget innan implementeringen är klar över 

verksamhetens samtliga processer samt vilka mål verksamheten har. 

Hade fler intervjuer med leverantörer och kunder genomförts kanske resultatet för studien 

blivit annorlunda. Vår uppfattning är dock att leverantörerna fortfarande hade varit positivt 

inställda till CRM-system, då de säljer produkten. Avseende kunderna hade det eventuellt gått 

att urskilja fler negativa tankegångar kring CRM-system, även om den generella 

uppfattningen med stor sannolikhet varit positiv.  

Vad gäller skillnader mellan traditionellt och så kallat molnbaserat CRM-system har vi funnit 

tre större skillnader, integrering, implementering och besparingsmöjligheter. Vi anser dock att 

det är svårt att säga att det ena systemet är bättre än det andra. Det beror till största delen på 

det företag som skall använda systemet, exempelvis hur företaget ser ut och vad målet med 

systemet är. Vanligtvis presenteras molnbaserat CRM-system som ett billigare alternativ, det 

kan dock visa sig vara tvärtom i längden.  
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7.2 Vidare studier 

Som vi nämnde ovan hade studiens resultat eventuellt blivit annorlunda om vi genomfört fler 

intervjuer. Genom vidare studier i ämnet skulle detta kunna genomföras. Vår uppfattning är 

att det då eventuellt skulle kunna framgå tydligare nyanser mellan leverantörers och kunders 

syn på CRM-system. 

Vi anser att det även skulle kunna vara intressant att undersöka olika CRM-system, andra än 

Microsoft Dynamics CRM och Superoffice som är de CRM-system som erbjuds av 

leverantörerna och används av kunderna i denna studie. 

Under vårt arbete har vi funnit att det förekommer att införda CRM-system inte används när 

implementeringsarbetet är klart. Vi tror att det finns möjlighet att undersöka även detta i 

fortsatta studier.
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Bilaga 1 – Definitioner 

I vår studie förekommer en del begrepp som vi här väljer att förklara. Vi har valt att här 

presentera dem i bokstavsordning. 

Business Intelligence (BI): med BI menar vi beslutsstöd som används för att få bättre resultat 

inom ett företag. 

Hostade tjänster: med hostade tjänster menar vi tjänster som tillhandahålls över Internet. 

Kallas ibland även molnet.   

Kund: med kund menar vi det företag eller organisation som investerar i ett CRM-system. 

Leverantör: med leverantör avser vi det företag som säljer, tillhandahåller och levererar ett 

CRM-system. 

Molntjänst: med molntjänst avser vi en Interbaserad tjänst, det vill säga exempelvis ett 

CRM-system som används och administreras över Internet. 

Management: med management avser vi en aktivitet för att få människor att arbeta för 

önskade mål.  

Processdifferentiering: med processdifferentiering avser vi en metod för att skilja en process 

från eventuella konkurrenters processer. 

Produktdifferentiering: med produktdifferentiering avser vi en metod för att skilja en 

produkt från eventuella konkurrenters produkter.  

Relationship management: med relationship management menar vi att företaget styrs av 

relationer. 

Slutkund: med slutkund avser vi kundens (se ovan ”Kund”) kund. 

Webservice-API: API står för Application Programming Interface och är en uppsättning 

regler för hur viss programvara kommunicera med annan programvara. Webservice-API är 

webbaserad API.
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Bilaga 2 – Intervjufrågor för leverantör 

1. Berätta kortfattat om företagets verksamhet och vad ditt arbete innebär. 

2. Hur ser ni på CRM-system?  

3. Vad är enligt er mening målet med implementering av ett CRM-system?  

4. Vilka möjligheter finns det att integrera ert CRM-system med andra system? 

5. Hur skulle du beskriva att en implementering av ert CRM-system påverkar företaget? 

6. Är det enligt er mening nödvändigt att ett företag som skall implementera ett CRM-system 

också genomgår en förändring? 

7. Krävs det företagets arbetsrutiner ändras vid implementering av CRM-system? 

8. Anser ni att företaget kommer behandla kunderna annorlunda med ett CRM-system? På 

vilket sätt?
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Bilaga 3 – Intervjufrågor för kund 

1. Berätta kortfattat om företagets verksamhet och vad ditt arbete innebär. 

2. Hur ser ni på CRM-system?  

3. När startade implementeringen av CRM-systemet? När blev det klart? 

4. Vad var syftet med investeringen i ett CRM-system? 

5. Har syftet uppnåtts? 

6. Är det enligt er mening nödvändigt att ett företag som skall implementera ett CRM-system 

också genomgår en förändring? 

7. Krävs det företagets arbetsrutiner ändras vid implementering av CRM-system? 

8. Anser ni att implementeringen av CRM-systemet inverkat på företagets lönsamhet? På 

vilket sätt? 

9. Har era kunder påverkats av implementeringen av CRM-systemet? På vilket sätt? 

 

 

 


