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Sammanfattning 
 
Titel: CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning 
för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter 
samt påverkande faktorer 
Title: CRM-system, the art of creating profitable relationships or a technical solution 
for information storage? A study of the implementation process’ critical aspects and 
key factors 
 
Författare: Erik Nordenborg, Johanna Sondell            Handledare: Peter Gustavsson 
 
Bakgrund: Intresset för studien och ämnesområdet väcktes genom en verklig 
händelse när vi tog kontakt med en optiker för en önskad synundersökning. Företaget, 
vilket för några år tillbaka implementerat ett CRM-system ansåg sig erbjuda stor 
kundfokus genom det införda systemet. Dock visade resultatet på motsatsen när vi vid 
ett flertal tillfällen försökte nå företaget utan framgång och även genom ett mindre 
trevligt bemötande när vi tog kontakt med företaget genom att besöka deras butik. 
Customer Relationship Management (CRM) har under det senaste årtiondet blivit ett 
allt mer omtalat och diskuterat ämne samt en allt mer populär och prioriterad 
investering för att förbättra sina kundrelationer och på så sätt öka sina inkomster och 
förbättra sina resultat. Dock visar tidigare forskning på en stor problematik angående 
implementeringsprocessen av systemet, att näst intill fyra av fem företag upplever ett 
stort missnöje och utebliva resultat.  
 
Syfte: Studien är inriktad mot att undersöka implementeringsprocessen av ett CRM-
system i syfte att identifiera vilka delar i processen som är kritiska för att nå ett lyckat 
resultat. Vidare skall studien även ge svar på frågan om vilka faktorer som kan ses 
påverka utfallet och som därmed kan anses vara kritiska för att uppnå en lyckad 
implementering och ett lyckat resultat. Inom ramen för syftet kommer vi besvara 
följande frågor: 
 
Vilka aspekter i implementeringsprocessen kan ur ett teoretiskt samt empiriskt 
perspektiv beskrivas som kritiska? 

 
Om, och i så fall, på vilket sätt det föreligger likheter eller skillnader mellan de 
teoretiskt kritiska aspekterna och det empiriska resultatet? 
 
Om, och i så fall, hur kan gemensamma samband mellan aspekter och faktorer mellan 
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de i studien ingående företagens implementeringsprocesser urskiljas och beskrivas?  
 

Genomförande: Studien har en induktiv, hermeneutisk samt explorativ ansats där 
interna aspekter samt faktorer studeras inom ramen av små och medelstora svenska 
företag inom Linköpings kommun. Vidare har referensramen skapats genom 
litteraturstudier och empiriska data är erhållen genom kvalitativa intervjuer på fem 
olika företag.  
  
Resultat: Genom studiens resultat har vi, ur ett teoretiska samt ur ett empiriskt 
perspektiv, identifierat tre kritiska aspekter (människan, processen samt teknologin) 
samt tre kritiska faktorer (ledarskap, strategi och integration) inom 
implementeringsprocessen. Vidare har den empiriska undersökningen utöver dessa 
urskilt en ytterligare faktor, vilken är företagskulturen där tyngden ligger i 
medarbetarnas attityder, anpassning, samarbete samt viljan till förändring. Den 
mänskliga aspekten har även visat sig vara mycket kritisk, där den ur båda 
perspektiven beskrivs som avgörande för ett lyckat resultat.    
 
Studiens genomförande har även resulterat i iakttagelser av företagens olika 
definitioner och synen på användandet av systemet, alltså skiljer sig syftet vilket leder 
oss till ett utvärderingsdilemma när det gäller förväntade och lyckade resultat. Den 
varierande bilden av systemet gör en generell jämförelse missvisande och svårtolkad 
genom att företagen inte har klara syften med införandet och i många fall förväntar 
sig ett resultat vilket ej motsvarar deras egna insatser och arbete. Förväntar företagen 
sig ett visst resultat utan att tillföra de rätta resurserna kommer de säkerligen anse att 
resultatet inte blev det som förväntades och att införandet därmed blev ett 
misslyckande. Det handlar alltså om att företagen måste veta vad de vill uppnå och 
utforma ett klart syfte med sitt CRM-införande. Detta för att tillföra rätt resurser och 
uppnå ett lyckat resultat, vilket bör anses lyckat i jämförelse med ett realistiskt syfte 
samt i förhållande till de resurser som tillförts.  
 
Systemets komplexitet fordrar planering och insikt om en krävande 
implementeringsprocess. Den splittrade bilden av systemets användning samt syfte 
leder till en rad olika problem där den mänskliga aspekten spelar en avgörande roll. 
Dock kan en tydlig strategi som förmedlar syftet samt kraven på anpassning och 
förändring minska dessa mänskliga symptom och leda till ett lyckat resultat.  
 
Nyckelord:	  Customer Relationship Management, CRM-system, 
implementeringsproblematik, kritiska aspekter och faktorer, det mänskliga beteendet.	  



	  
	  

v	  

Lista på definitioner 
Samtliga definitioner syftar till studiens valda ämnesområde samt specifika kontext.  
	  
Customer Relationship Management (CRM) – Detta begrepp handlar om styrning, 
organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. CRM är 
inte en programvara i sig, utan snarare en affärsfilosofi som påverkar organisationen i 
ett företag med avsikten att skapa lönsamma relationer till lojala kunder. 
 
CRM-system – “de aktiviteter ett företag utför för att identifiera, kvalificera, 
förvärva, utveckla och behålla de lojala och mest lönsamma kunderna genom att 
leverera rätt produkt eller tjänst, till rätt kund, via rätt kanal vid rätt tid och till rätt 
kostnad. CRM integrerar försäljning, marknadsföring, service, planering av företagets 
resurs- och ledningsfunktioner genom dess tekniska lösning för att maximera varje 
kundkontakt. CRM-system underlättar relationen mellan företag, deras kunder, 
samarbetspartners, leverantörer och anställda” (Egen översättning ur Galbreath & 
Rogers, 1999) 
 
Dock missbrukas ofta ordet CRM-system, när man enbart relaterar till den tekniska 
delen av systemet alltså mjukvaran. 
  
Aspekter – Syftar på de dimensioner som är kritiska för implementeringen av ett 
CRM-system och benämns även ibland som ”delar”. De tre aspekter som behandlas i 
denna studie är människan, processen och teknologin. 
 
Faktorer – Innebär det som påverkar implementeringen och dess aspekter. 
Exempelvis berör denna studie bland annat faktorerna ledarskap, strategi och 
integration.   
 
Människan – Människan refererar till den personal som utför de dagliga CRM-
relaterade uppgifterna i företaget samt även övrig personal som påverkas av CRM-
systemet. (Zablah et al., 2004) 
 
Processen – Processen innefattar i denna studie själva verksamhetsprocessen eller 
med andra ord på vilket sätt ett företag arbetar för att klara av alla de aktiviteter som 
ska utföras. (Chen & Popovich, 2003) 
 
Teknologin – Denna aspekt syftar på den teknologiska lösning/mjukvara som köps in 
för att möjliggöra lagring av kundinformation, koordination av aktiviteter inom och 
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utanför ett företags avdelningar, automatisering av rutinmässiga aktiviteter samt 
utvärdering av avdelningar och enskild personal (Zablah et al., 2004; Goldenberg, 
2008).   
 
Gap – Samtliga tre aspekter anses vara kritiska och ”gap” refererar till det glapp eller 
den förskjutning som kan uppstå mellan aspekterna vilket skapar viss problematik i 
implementeringsprocessen.   
 
Ledarskap – Syftar på ledningens roll för både implementeringen och arbetet med 
CRM. Vidare handlar denna faktor inte endast om högsta ledningen utan även om 
ledningsrepresentanter från företagets alla nivåer och avdelningar.  
 
Strategi – Begreppet strategi kan inom CRM dels syfta på företagets övergripande 
strategi vilken ska ta företaget mot en mer kundanpassad verksamhet samt dels en 
utarbetad implementeringsstrategi vilken beskriver hur man ska lyckas med 
implementeringsprocessen i sig. Dessa två beskrivs ofta med ett ord, CRM-strategi. 
(Ryals, 2003) 
 
Integration – Med integration syftas det inom CRM på hur kundinformation 
kommuniceras mellan ett företags personal, avdelningar och andra enheter samt även 
hur den tekniska aspekten av CRM-lösningen ska fungerar tillsammans med det 
befintliga systemet i företaget (Chen & Popovich, 2003) 
 
Företagskultur – Med företagskultur refererar vi till de vanor och rutiner i företaget 
som har byggts upp av företagets anställda och via den verksamhetsprocess som 
utförs. Ofta handlar det om framväxta attityder eller sätt att agera vilka inte är ett krav 
utan något som företaget och medarbetare förväntar sig av varandra.  
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras en kort historia vilken väckte vårt intresse för 
vårt valda ämne samt vidare undersökning och uppsatsskrivande. Vidare följer en 
problemdiskussion vilken klargör studiens relevans samt leder oss till vårt syfte och 
forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en tydlig avgränsning samt studiens 
övergripande disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
 
En händelse, en tanke, ett projekt...  
 
Med tanke på dagens hårda konkurrens och en allt mer krävande omgivning kan man 
förvånas över att så många företag inte tar hand om sina varma leads* eller sköter sin 
försäljning på ett strukturerat och kundanpassat sätt!  
 
Vi författare har båda arbetat en stor del av våra liv inom servicebranschen och har 
varit i kontakt med många leverantörer eller företag då vi varit i behov av att köpa 
någon ny tjänst eller produkt. Ofta har mötena inneburit att vi delat med oss en hel 
del om vårt företags intresse och önskemål men även vårt privata. Via Internet har vi 
till och med svarat på en rad frågor för att ens få lägga en beställning. 
 
Men inget händer. Veckor går och ingen hör av sig från företagen. Helt otrolig, för 
vem har egentligen råd att tacka nej till dessa leads? Tacka nej till både ett säkert sälj 
och gratis kundinformation om trogna och potentiella kunder. 
 
Som ett exempel kom vi i kontakt med en optiker för några veckor sedan när en av oss 
var i behov av en synundersökning. Via sökmotorn Google fick vi upp en rad av olika 
företag och annonser inom Linköping. ”Klickade” på den annons som erbjöd det 
lägsta priset och när man kom till företagets hemsida fick man fylla i ett formulär med 
sitt namn och adress för att de senare skulle höra av sig för vidare information och 
tidsbokning. Strålande, blev tanken. Det var lätt fixat. Men ingen hörde av sig… inget 
hände. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Inom försäljning är leads benämning på personer som har kontaktat företaget för att få mer 
information om en produkt eller tjänst vilket kan erhållas av exempelvis annonsering. (författarnas 
egna översättning och tolkning av det engelska ordet leads inom kontexten försäljning)	  
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Förutom att optikern inte fick någon affär så hade de nu en besviken och negativ 
kontakt därute, samtidigt som de fick betala för sin annons på Internet!  
 
Av ren nyfikenhet tog vi författare kontakt med företaget för att fråga hur de såg på 
kundrelationer och hur mycket resurser de avsatte för detta ändamål. Det var svårt 
att få kontakt med någon på företaget över telefon genom att ingen svarade på ett 
flertal försök, så vi bestämde oss för att istället besöka företagets fysiska butik. På 
plats i butiken bad de oss att vänta en liten stund, tiden gick och efter en kvart eller 
tjugo minuter kom till slut en av personalen och informerade att de lade stor vikt på 
kundfokus genom att de för några år sedan hade implementerat ett nytt Customer 
Relationship Management system…  
 
Denna händelse fick oss att tänka efter, fråga oss själva vad detta ”kundvänliga” 
system egentligen hade för inverkan på företaget. Det var uppenbart att systemet i 
detta fall ej hjälpte företaget att komma i kontakt med nya kunder eller bidra till 
bättre bemötande och djupare kundrelationer, vilket faktiskt är grundtanken med 
Customer Relationship Management. Vi var snarare irriterade av kommentaren 
”stort kundfokus” genom att vi kände oss bortprioriterade vid vårt försök på Internet, 
ett flertal telefonsamtal, samt när vi besökte företagets butik. Vi ställdes inför många 
frågor och funderingar vad detta kunde bero på? Vad hade egentligen gått snett vid 
införandet av det nya systemet? Vanligtvis handlar införandet om en stor och relativ 
kostsam investering vilket borde resultera i ett krav på någon form av avkastning, ett 
tydligt resultat... 
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1.2 Problemdiskussion 
         
Customer Relationship Management (CRM) har under det senaste årtiondet blivit ett 
allt mer omtalat och diskuterat ämne samt en allt mer populär och prioriterad 
investering för att förbättra sina kundrelationer och på så sätt öka sina inkomster och 
förbättra sina resultat (Bohling et al., 2006). På grund av det globala trycket och den 
allt snabbare tekniska utvecklingen har många företag tömt sina möjligheter att skapa 
konkurrensfördelar genom att enbart leverera till lägsta pris eller erbjuda den mest 
innovativa produkten. Det ökade utbudet och kundens allt högre krav och 
medvetenhet har resulterat i att många företag har fått tänka om. Allt fler företag har 
börjat ifrågasätta sin strategi, övervägt och tagit beslutet att införa ett CRM-system i 
ett försök att anpassa sin verksamhet till kundens behov i syfte att skapa långsiktiga 
relationer. (Bose, 2002) Men vad innebär egentligen denna investering och tekniska 
system, vet företagen vad de köper eller hur de ska gå till väga för en lyckad 
implementering?  
 
Som koncept är CRM ingen direkt nyhet, men genom dagens förbättrade teknik, 
företagens allt större kundregister och allt mer komplexa säljprocesser är många 
företag i stort behov av ökad struktur och ökad kontroll. Vidare har det under de 
senaste åren kretsat mycket kring avancerade tekniska lösningar, ett tåg man gärna 
hoppar på genom att det tekniska systemet utlovar en ökad struktur och förmåga att 
samordna och omvandla kundinformation till specifik kunskap. Förespråkarna talar 
om nyckeln till framgång genom konceptets förmåga att skapa långsiktiga 
kundrelationer, ökat marknadsvärde och konkurrenskraft. (Chen and Popovich 2003) 
Men frågan är hur lätt man uppnår detta resultat eller effekt, hur enkelt man uppnår en 
lyckad CRM-implementering?  
 
Tidigare studier och forskning visar på att flertalet implementeringsförsök av CRM-
system misslyckas. Att många företag upplever ett stort missnöje vid införandet av 
systemet och att implementeringsprocesserna inte alls når de resultat som förväntats. 
(Rigby, Reichheld & Schefter, 2002; Zablah, Bellenger, & Johnston, 2004; Becker, 
2009). Ett flertal studier visar på en så pass hög siffra som 70 % av de företag som 
implementerar ett CRM-system misslyckas med införandet genom att de anser att 
systemet ej uppnått det önskade resultatet. (Bull, 2003; Harvey, 2001; Rowley, 2002) 
Men vad anser företagen att systemet ska ge för resultat, har företagen ett utarbetat 
syfte med investeringen? För att uppleva ett misslyckat resultat anser vi som författare 
att företagen måste ha förväntat sig något specifikt av systemet för att sedan kunna 
jämföra detta med det slutliga resultatet. Vidare måste det förväntade resultatet 
överensstämma med en realistisk bild, ett resultat som faktiskt är möjligt att 
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åstadkomma i relation till det man investerar i form av resurser och nerlagd tid.   
 
Investeringen i systemet är ofta den enda kostnaden som räknas med i kalkylen. Men i 
verkligheten krävs det mycket mer tid och pengar för att uppnå ett lyckat resultat. En 
CRM-investering handlar ofta om en flera månaders lång implementeringsprocess, 
vilken innefattar stora förändringar i företagen i form av nya rutiner och nya arbetssätt 
när olika processer måste anpassas till systemet. (Rigby et al., 2002) 
 
Giga, N. (2001) skriver i sin artikel ”Seven out of ten CRM projects fail”, att det råder 
en generell undervärdering av komplexiteten av systemet, en avsaknad eller bristfällig 
målsättning för införandet samt att det handlar om att företagen felaktigt investerar i 
en viss mjukvara. Vidare publicerar Bull et al. (2003) en artikel med titeln ”Strategic 
issues in CRM implementation”, vilken belyser ett lika stort antal misslyckanden men 
att det intressanta är faktumet att vissa företag lyckas utan större svårigheter medan de 
flesta upplever stora motgångar och slutar i misslyckanden. 2009 publicerades en 
artikel av Becker et al. angående samma implementeringsproblematik vilken är 
baserad på ett förhållandevis stort urval av 90 företag i tio europeiska länder inom 
fyra olika branscher. Resultatet av studien påvisar samma antaganden som Bull 
angående stor problematik genom det mycket komplexa systemet, att det handlar om 
ett antal olika aspekter och faktorer som påverkar processen och dess slutliga resultat. 
Men artikeln förlänger diskussionen och visar på ett grundläggande samband eller 
likhet vilket är den mänskliga faktorn, där användarnas attityd till införandet och 
bristande kunskap om systemet blir det avgörande för ett lyckat resultat trots 
företagens olika härkomst, storlek eller bransch. Dock avslutas artikeln med att 
klargöra att det råder ett stort teoretiskt kunskapsgap i den befintliga litteraturen och 
forskningen angående bakomliggande orsaker och faktorer och behovet av fler 
empiriska studier.  
 
Om vi återgår till vår inledande berättelse där det var tydligt att systemet inte 
resulterade i förbättrade kundrelationer eller bättre kundbemötande. Frågan återstår 
även här varför systemet egentligen infördes, om det fanns ett syfte med införandet 
och om detta resultat kan anses vara ett misslyckande? Går det att härleda den 
rådande problematiken till vissa delar av processen, och om det i slutänden handlar 
om den mänskliga faktorn som alltid blir den avgörande för ett lyckat resultat?   
 
Vi vill därför genom denna studie undersöka företags implementeringsprocesser. 
Undersöka om det går att identifiera underliggande kritiska faktorer som kan bidra 
eller hindra en lyckad implementering av ett CRM system. Även undersöka varför 
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systemet införs, syftet med införandet för att undersöka vad företagen förväntar sig av 
systemet och införandets resultat.  
 
1.3 Syfte samt forskningsfrågor  
 
Studien är inriktad mot att undersöka implementeringsprocessen av ett CRM-system i 
syfte att identifiera vilka delar i processen som är kritiska för att nå ett lyckat resultat. 
Vidare skall studien även ge svar på frågan om vilka faktorer som kan ses påverka 
utfallet och som därmed kan anses vara kritiska för att uppnå en lyckad 
implementering och ett lyckat resultat. 
 
Inom ramen för syftet kommer vi besvara följande frågor: 
     	  

• Vilka aspekter i implementeringsprocessen kan ur ett teoretiskt samt empiriskt 
perspektiv beskrivas som kritiska? 
 

• Om, och i så fall, på vilket sätt det föreligger likheter eller skillnader mellan 
de teoretiskt kritiska aspekterna och det empiriska resultatet? 

 
• Om, och i så fall, hur kan gemensamma samband mellan aspekter och faktorer 

mellan de i studien ingående företagens implementeringsprocesser urskiljas 
och beskrivas?  

 
 
1.4 Avgränsning 
	  
Uppsatsen kommer att avgränsas mot implementeringsprocessen av CRM-system där 
fokus kommer att ligga på de tre delarna eller aspekterna människan, processen och 
teknologin. Den mänskliga aspekten refererar till den personal som utför de dagliga 
CRM-relaterade uppgifterna i företaget samt även övrig personal som påverkas av 
CRM-systemet. Processen innefattar själva verksamhetsprocessen eller med andra ord 
på vilket sätt företag arbetar för att klara av alla de aktiviteter som ska utföras inom 
ramen för deras verksamhet. Den teknologiska aspekten kommer att utvärderas som 
den teknologiska delen av systemet men ej utvärderas som typ av mjukvara då det ej 
ligger inom ramen för studies syfte. Undersökningen berör även kritiska faktorer vid 
implementeringen, närmare bestämt områden och aktiviteter vilka kan anses som 
kritiska ur ett teoretiskt samt empiriskt perspektiv för ett lyckat resultat. 
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Den teoretiska delen utgörs till stor del av forskning utförd på olika håll i Europa och 
USA. Vi kommer inte studera implementeringsproblematiken ur ett internationellt 
perspektiv, utan fokus ligger på att undersöka ämnet ur en svensk kontext, via vår 
empiriska forskning. Undersökningen håller sig dock till Linköpings företagsvärld. 
Anledningen till detta är viljan att genomföra personliga intervjuer ute på samtliga 
företag samt var möjligheten att resa än längre sträcka begränsad i form av tid och 
pengar. Vidare ligger fokus på företagsperspektivet vid implementeringsprocessen, 
med andra ord kommer studien innefatta ett internt perspektiv och ej beröra externa 
faktorer exempelvis kundens påverkan eller åsikter om systemets resultat. Den 
empiriska datainsamlingen kommer att utföras på små och medelstora företag. 
Definitionen av dessa företag grundar sig i EUs lagstiftningar som menar att små 
företag är de som sysselsätter färre än 50 personer och medelstora är de som 
sysselsätter färre än 250 personer (Europa.eu). 
 
 

	  
Figur 1.1: Studiens avgränsning (Egenkomponerad) 

Implementeringsprocessens aspekter samt 
kritiska faktorer 

 
Internt fokus ur ett svenskt företagsperspektiv 

 
Små och medelstora företag inom Linköpings 

kommun  

Systemets 
tekniska  

funktioner utesluts  

Stora företag 
utesluts 

Externa faktorer 
utesluts 
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1.5 Disposition 
	  

Nedan presenteras studiens valda struktur med avsikten att läsaren enkelt ska kunna 
orientera sig och få en överblick angående arbetets upplägg. 
	  

	  
	  1.	  Inledning	  

 
Här presenteras bakgrund, problemdiskussion samt syfte och 

forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med studiens 
avgränsningar. 

7. Reflektioner och vidare forskning 
 
 

6. Slutsats 
 

Här redogör vi för studiens resultat samt besvarar syftet och 
frågeställningen. 

5. Analys 
 

I detta kapitel sammanställs och jämförs det teoretiska 
materialet med det empiriska. Avslutningsvis presenteras en 

reviderad version av den modell som avslutade 
referensramen 

3. Referensram 
 
I detta kapitel presenteras 
relevant teori för studiens 

syfte samt valda 
ämnesområde.	  

4. Empiri 
 

Här presenteras det 
empiriska material som är 

insamlat för studiens 
ändamål. 

2. Metod 
 

Detta kapitel innehåller vår vetenskapliga ansats, 
metodval, en trovärdighetsdiskussion. Kapitlet avslutas 

med en reflektion över den valda metoden	  	  
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2 Metod 
	  
I detta kapitel beskrivs och förklaras de metodval som gjorts under studiens arbete 
och process. Här redogörs tillvägagångsätt, val av ansats, datainsamling samt förs en 
diskussion gällande trovärdighet och överförbarhet. Kapitlet avslutas med 
reflektioner och kritik av studiens valda metoder. 
  
2.1 Samhällsvetenskaplig metod 
	  
Följande i 3.1 och dess underavsnitt beskriver vi vårt kunskapsperspektiv, hur vi 
hanterar förhållandet mellan teori och empiri samt de valda metodernas syfte och 
inverkan på studien. 
 
2.1.1 Hermeneutik och positivism  
	  
Hermeneutiken är en typ av synsätt eller perspektiv vid tolkning och förståelse av 
texter, där ”text” innebär allt som är möjligt att analyseras och tolkas. Det centrala 
inom det hermeneutiska synsättet är att när en forskare ska analysera en text ska de 
försöka komma fram till textens egentliga mening utifrån det perspektiv 
upphovsmannen haft. Forskarna måste alltså ha förståelse för det sociala kontext i 
vilken texten producerades. En kvalitativ undersökning, kan det enligt ett 
hermeneutiskt synsätt, vara känslig för den sociala miljö/kontext där texten 
producerades. (Bryman & Bell, 2005) Det som avgör analyskvalitén av en text är i 
vilken grad texttolkaren kan sätta sig in i upphovsmannens perspektiv och bortse från 
sina egen förförståelse. Det är viktigt att poängtera att vi som människor, på grund av 
våra tidigare erfarenheter och upplevelser, har svårt att vara helt utan förväntningar 
när vi tolkar en text. Innebörden av detta är att människan sällan är helt objektiv och 
neutral, utan påverkas av sin egen förförståelse och blir därmed i viss grad subjektiv. 
Det är människans förförståelse som gör det möjligt att börja tolka en text, men under 
tolkningsprocessen kommer denna förförståelse ändras i och med tolkningen. Med 
andra ord ställs forskarnas tolkning hela tiden i relation till de undersökta objektens 
upplevelser och detta mynnar ut i en forskningsrapport som är en slutprodukt av 
denna sociala process och av forskarnas tolkning av den. (Holme & Solvang, 1986) 
 
Positivismen kan benämnas ungefär som hermeneutikens motsats, i vilken objektivitet 
är ett nyckelord och vars syfte är att förklara mänskligt beteende. Inom positivism 
talas det om tre centrala begrepp. För det första att det finns en objektiv värld utanför 
oss själva och detta innebär att forskarna och samhället är två separata objekt, vilket 
innebär att samhället kan kartläggas neutralt och objektivt. För det andra menar 
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positivisterna att den objektiva verkligheten kan studeras på ett objektivt sätt, vilket 
innebär att en undersökning bygger på exempelvis fysiska observationer och inte på 
abstrakta ting som människors upplevelser. För det tredje handlar det om att vi kan 
upparbeta kumulativ kunskap om den objektiva verkligheten. Inom positivismen 
innebär detta att all aktuell forsknings ska bygga på tidigare forskning och utvidga 
den kunskap som tidigare finns och när en godtycklig ”sanning” har uppnåtts anser 
positivisterna att resultatet även gäller i ett globalt perspektiv. (Jacobsen, 2002) 
 
Vi författare menar att vi har ett hermeneutiskt synsätt på kunskap, då vi i insamling 
av data hade som mål att undersöka intervjupersonernas egna upplevelser och höra 
deras tolkning av vad som är unikt och viktigt vid implementeringsprocessen av ett 
CRM-system. För att skapa oss en egen förförståelse av CRM-system, studerade vi 
ämnet genom att summera och reflektera tidigare studier och undersökningar gällande 
CRM och dess implementeringsproblematik. Med denna förförståelse som grund 
genomförde vi våra intervjuer och via tolkning av den information som erhölls från 
samtliga intervjuer, anser vi att vår egen uppfattning och förståelse för CRM-system 
utvidgades. Vi hävdar alltså att våra subjektiva sinnen har påverkat studien ur ett 
hermeneutiskt perspektiv, vilket vi anser vara acceptabelt med tanke på att vår avsikt 
med studien är att beskriva och ej påvisa.  
 
2.1.2 Deduktion eller induktion. 
	  
Dessa två begrepp är varandras motsatser. Vid en deduktiv ansats tar forskarna 
utgångspunkt i teorier för att skapa sig förväntningar om hur verkligheten ser ut, för 
att sedan samla in empirisk data för att se om dessa förväntningar stämmer överens 
med verkligheten. Risken med en deduktiv ansats ligger i att forskarna begränsar sig 
till att leta efter data som de finner relevant utifrån sin förförståelse och då kanske den 
viktigaste informationen går förlorad. (Jacobsen, 2002) 
 
Vid en induktiv ansats däremot ger sig forskarna ut i verkligheten, helst utan 
förväntningar, och samlar in empirisk data för att via detta skapa sig en förståelse. 
Med dessa data som grund formuleras sedan teorier. Syftet med en induktiv ansats är 
att inget skall begränsa vilken empirisk data som forskarna samlar in. (Jacobsen, 
2002) Induktion startar alltså i verkligheten och försöker upptäcka mönster som kan 
sammanfattas i modeller och teorier. 
 
I denna studie förekommer inslag ur både en deduktiv- såväl som ur en induktiv 
ansats. Som grund för denna undersökning ligger en induktiv ansats då avsikten med 
studien är att fylla det teoretiska gap angående implementeringsprocessen och kritiska 
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moment av CRM-system genom en empirisk observation, vår inledande händelse eller 
historia angående optikern och den mindre fungerande CRM-systemet. Men i vår 
mening hade det inte varit tillräckligt att ge sig ut i ”verkligheten” med en gång utan 
det krävdes en viss förförståelse innan och därmed har vi inslag av en deduktiv ansats 
genom vår litterära ansats av tidigare studier och forskning.  För att minimera riskerna 
att samla in begränsad data som kritiken mot deduktion menar, var vi noga med att 
utforma intervjufrågorna på ett sådant sätt som möjliggjorde att ny information kom 
fram som låg utanför våra förväntningar. Bryman & Bell (2005) beskriver även detta 
som ett vanligt förfarande då de beskriver att det mer eller mindre är omöjligt att vara 
rent deduktiv eller rent induktiv eftersom båda ansatserna har inslag av varandra i sig.    
  
2.1.3 Explorativ studie 
	  
Då det råder begränsad kunskap inom ett visst ämnesområde, vilket är fallet gällande 
implementeringsproblematiken rörande CRM-system, är studien och problemställning 
av explorativ art. Med andra ord innebär det att forskarna avser att fördjupa sig inom 
ett ämnesområde där den befintliga teoretiska kunskapen är mycket begränsad 
Jacobson (2002). Vår studie är alltså av explorativ art och har avsikten att undersöka 
företag för att få en empirisk förståelse och utökad teoretisk kunskap gällande 
implementeringsprocessen samt den rådande problematiken. Vidare menar Jacobsen 
(2002) att forskarna i en explorativ studie vill konkretisera fenomenet eller problemet 
för att förstå det bättre, blottlägga viktiga aspekter och faktorer och fylla dem med 
innehåll, vilket är en återspegling av vårt syfte samt forskningsfrågor. I praktiken 
innebär explorativa studier att forskarna utvecklar ny eller relativt okänd kunskap, 
vilket Jacobsen (2002) kallar för teori- och hypotesutvecklande och kan liknas med 
studiens forskningsfrågor vilka leder till skapande av en teoretisk modell vilken sedan 
efter empirisk undersökning modifieras och anpassas till analysens resultat. 
 
2.2 Primärdata och sekundärdata 
	  
När en forskningsstudie genomförs väljer forskaren att använda sig av primärdata, 
sekundärdata eller en kombination av båda. Primärdata är per definition den 
information som samlas in av forskaren, via till exempel intervjuer, i ändamål att 
besvara studiens syfte och frågeställning. Sekundärdata däremot definieras som den 
information forskaren använder sig av, men som är insamlad i ett annat syfte och för 
att besvara en annan frågeställning än den som forskaren tänker sig besvara, vilket 
leder till extra kritisk granskning av informationen. (Jacobsen, 2002) 
 
För denna studie har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Sekundärdata 
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ligger som grund för den referensram vi utformat och är insamlad från tidigare studier 
och artiklar som berör implementeringsproblematiken av CRM-system. Primärdata 
har vi samlat in via intervjuer för att fördjupa oss inom det teoretiska kunskapsgap 
som identifierades i problemdiskussionen. Tanken är att sekundärdata ska ligga som 
grund och stöd för analys av primärdata som ska besvara frågeställningen kring 
implementeringsproblematiken i svenskt kontext. Stora delar av de tidigare studier vi 
använt oss av är inte mer än tio år gamla och med tanke på ämnets karaktär anser vi 
att resultaten och problematiken som finns beskrivet i dessa är aktuella även idag. Ett 
av de senaste sekundärdata vi använder oss av och som även är en viktig byggsten i 
problemdiskussionen, är en stor empiriskt undersökning som publicerades 2009 av 
Jan U Becker.  
 
För insamling av sekundärdata har vi använt oss Linköpings Universitets databas, för 
att nå Academic Search Premier och Business Source Premier. Dessa har bidragit till 
ett stort antal artiklar vilka har gett oss som författare en bra överblick av befintlig 
forskning inom området samt möjlighet att skapa en relevant referensram för att 
besvara studiens syfte samt forskningsfrågor. Referensramen avslutas med en 
analysmodell som vi skapar i syfte att sammanfatta de viktigaste teoretiska aspekterna 
och faktorerna för vidare analys tillsammans med empirisk data. De artiklar och 
tidigare forskning vi använt oss av återfinns i studiens referensförteckning.  
 
2.3 En urvalsdiskussion om litteraturen 
	  
Jacobsen (2002) samt Holme & Solvang (1986) menar att det är viktigt när forskare 
använder sig av sekundärdata, att de måste tänka kritiskt kring urvalet av dessa källor. 
Författarna hävdar vidare att forskarna måste fråga sig var uppgifterna kommer ifrån, 
vem/vilka upphovsmännen var, när källan blev till samt vilket var dess primära syfte. 
Det handlar alltså om att forskarna måste bedöma kvalitén och trovärdigheten i de 
tidigare studiernas metodik och resultat samt vilka fel de kan vara behäftade med. För 
att göra detta behövs det undersökas vilken kunskap, erfarenhet och kompetens 
författaren/författarna till de sekundärdata som används har. Ett sätt att öka 
trovärdigheten av en källa är att använda sig av andra källor, helst helt oberoende av 
de andra, för att jämföra dem. Finner forskarna en hög grad av överenstämmelse 
mellan källorna, stärker det trovärdigheten till källorna. (Holme & Solvang, 1986). 
 
Vi har använt oss av en stor mängd källor i förhållande till den begränsade tillgång av 
tidigare forskning inom området av CRM-implementeringar. Vi har erhållit en mycket 
bred bild av CRM och dess problematik för att på ett så kritiskt sätt som möjligt 
jämfört källorna samt deras relevans och trovärdighet.  
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Vi är medvetna om, i vårt urval av sekundärdata eller i vårt fall artiklar, att vi inte 
kommer kunna fastställa samtligas metoder men vi har kritiskt granskat författarna, 
syftet med studien samt studiens urval och omfång. För att kompensera använder vi 
oss av ett flertal oberoende källor vid kritiska moment i studien för att på sätt stärka 
argumenten. Generellt sätt härstammar de källor vi använt oss av från anställda 
akademiker och professorer på universitet i Europa och USA. Ett fåtal tidigare studier 
är skrivna av erfarna företagsledare som har tagit del av CRM och dess 
implementering vid ett eller flera tillfällen. Då en stor del våra sekundärdata kommer 
ifrån forskare på olika universitet där studierna blivit godkända för publikation, anser 
vi att det föreligger god trovärdighet i dessa studier. Trots detta och med tanke på 
övriga källor har vi under hela analys- och tolkningsprocessen tänkt kritiskt och 
försökt bedöma respektive författares bakgrund och underlag för deras resultat. 
 
2.4 Val av metod 
	  
Då vår studie syftar till att undersöka hur själva implementeringsprocessen ser ut samt 
identifiera vad det är som påverkar implementeringen av ett CRM-system, valde vi att 
fokusera på kvalitativ datainsamling via intervjuer. En kvalitativ ansats är lämplig när 
forskarna söker detaljer, olika perspektiv och nyanser samt det som är unik hos de 
individuella intervjupersonerna. Vid kvalitativ forskning kan även forskarna i relativt 
stor utsträckning avvika från den intervjuguide som är utformad. (Bryman & Bell, 
2005) Detta gav oss möjlighet att ställa nya frågor under intervjuerna som vi inte först 
hade tänkt oss och som inte var med i vår intervjuguide. Syftet med intervjuer är att få 
fylliga och detaljerade svar (Bryman & Bell, 2005). Att genomföra kvalitativa 
intervjuer ligger i linje med vår hermeneutiska syn på kunskap. Som tidigare nämnts 
menas det inom hermeneutiken att kvalitativa intervjuer är känsliga för den sociala 
miljö/kontext där intervjuerna äger rum samt att det som avgör analyskvalitén är hur 
väl vi kan sätta oss i intervjupersonernas perspektiv. Genom våra tidigare kunskaper 
och litterära studier inom CRM anser vi att det ökade våra möjligheter att anpassa 
frågorna till respektive intervjuperson samt att förstå deras egentliga mening med de 
givna svaren. Angående hur vi behandlade den sociala miljön/kontexten återkommer 
vi till senare i ”2.4.3 Genomförande av intervjuer”. 
  

2.4.1 Urval 
	  
Innan vi började söka efter intervjupersoner, definierade vi först vilken typ av företag 
vi skulle forska kring. Som beskrivet i avgränsningsavsnittet omfattar denna studie 
endast företag inom Linköpingområdet samt små till medelstora företag. Vidare sökte 



	   13	  

vi företag som engagerar sig i någon slags försäljning, produkter och tjänster. Då 
några av intervjupersonerna önskat hålla sig anonyma i denna uppsats har vi valt att 
inte skriva ut några namn eller företag på de personer och företag vi kontaktat. Detta i 
syfte att inte skapa någon förvirring vid sammanställningen av insamlad data. Vi 
anser inte att detta på något sätt påverkar studiens trovärdighet, snarare tvärtom. Då vi 
under insamlingen av primärdata kontaktat personer som har erfarenhet av 
misslyckade implementeringsförsök, anser vi att det endast har varit till studiens 
fördel att hålla dessa personers åsikter och beskrivningar anonyma i syfte att 
personerna ska kunna tala fritt och inte undanhålla kritiskt information som hjälper till 
att besvara vår frågeställning. Grunden till detta ligger i att några av 
intervjupersonerna har bett om anonymitet för att inte vara behöva vara känna någon 
otrygghet med att ge ärliga och raka svar.  
 
För att inte begränsa oss till en metod för att hitta lämpliga personer att intervjua, tog 
vi kontakt med en person med goda kontakter inom Linköpings företagsvärld samt en 
person ur ett företag som säljer CRM-system över hela Sverige. Vår kontakt i 
Linköping har tidigare erfarenheter av CRM-implementering då denne tidigare har 
arbetat som konsult hos ett flertal företag, både när det gäller analys av företag som 
vill eller bör införa CRM-systemet samt deltagande i själva 
implementeringsprocessen. Med denna erfarenhet bakom sig kunde vår kontakt i 
Linköping förse oss med tre personer som ansågs vara lämpliga kandidater. Vidare 
bidrog kontakten från företaget som säljer CRM-system med två personer som arbetar 
på ledande positioner på företag i Linköping, vilket gav oss ett urval av totalt fem 
företag. Gemensamt för samtliga fem företag är att de är små eller medelstora, 
bedriver säljverksamhet samt har eller håller på att implementera ett CRM-system. 
Med andra ord företag som håller sig inom ramen av vår avgränsning samt relevanta 
för studiens syfte och forskningsfrågor. Intervjupersonerna har något olika bakgrund 
där några endast har erfarenhet av CRM-systemen ur ledningsperspektiv, några ur 
medarbetarperspektiv samt även några som har erfarenhet ur båda perspektiven. 
Fördelarna med att välja personer som har erfarenhet av ledande positioner i företag 
och personer som har erfarenhet på medarbetarnivå, eller rent av både och, är flera. 
De som har erfarenhet av ledande roller vid implementeringsprocessen har god insikt 
i vad som fått systemen att fungera respektive ej fungera, och de personer som arbetat 
till exempel som säljare och använt sig av CRM-system har insikt i vilka aspekter och 
faktorer det är som fått dem att acceptera systemet. Bryman & Bell (2005) beskriver 
den typ av urvalsmetod vi använt oss av som icke-sannoliksurval, vilket i praktiken 
innebär att det inte var slumpen som avgjorde vilka våra intervjupersoner blev, utan 
med vår metod hade vissa personer ur populationen större chans att komma med i 
urvalet. Populationen i denna studie är personer som har erfarenheter av CRM-system 



	   14	  

i Linköping och de personer som kom med i studien är tidigare klienter till våra 
kontaktpersoner. Bryman & Bell (2005) beskriver även detta förfarande som ett 
bekvämlighetsurval som innebär att forskaren använder de intervjupersoner som för 
tillfället finns tillgängliga. I praktiken innebar detta de personer som våra två 
kontaktpersoner föreslog. Jacobsen (2002) talar om indelningsvariabler när forskare 
ska dela upp populationen. Den enda egentliga indelningsvariabeln vi använde oss av 
när vi pratade med våra kontaktpersoner var att vi behövde intervjupersoner med 
tidigare erfarenhet av CRM-system. Fyra av fem intervjupersoner uppfyllde detta krav 
och anledningen till att den femte intervjupersonen inte gjorde det var att denne var 
mitt i implementeringsprocessen av ett CRM-system. Vi såg det som viktigt att 
samtala med en person som hade processen nära i tiden och som därmed kunde ge oss 
detaljerad information om de viktiga aspekter och problematiska områden som denne 
person stött på. Eventuella svagheter och faror med denna urvalsmetod diskuterar vi 
närmare i avsnitt 3.7 Reflektioner av de valda metoderna. Men trots urvalets 
svagheter vill vi belysa vikten av intervjupersonernas tidigare erfarenheter vilket har 
resulterat att vårt urval beskriver och berättar ett mycket större antal 
implementeringsförsök eller processer än antalet företag vi besökt. 
 
Anledningen till att vi sökte intervjupersoner från två olika källor var att vi var 
intresserade av både företag som lyckas med sin CRM-implementering samt även 
företag som anser att CRM-systemet inte nått förväntat resultat. Vår kontakt i 
Linköping bidrog med personer som hade tidigare erfarenhet av både lyckade och 
misslyckade implementeringar och vår kontakt ur företaget som säljer CRM-system 
bidrog med två personer i företag där båda är mycket nöjda med sina system. 
 
För att öka förståelsen kring implementeringsproblematiken, såg vi det som en fördel 
att dels samla in data från företag som misslyckats och dels från företag som lyckats 
för att senare i analysen kunna jämföra denna information/data för att vidare 
identifiera kritiska faktorer i implementeringsprocessen. Av de företag som vi 
kontaktade tackade alla ja till att ställa upp på en intervju vilket tyder på engagemang 
från samtliga företag trots skilda resultat av införandet av systemen.  
 
Nedan följer en kort beskrivning angående vilken position de intervjuade personerna 
hade inom företaget samt inom vilket område respektive företag är verksamma inom. 
Numreringen är ställd i den ordning i tiden som vi träffade intervjupersonerna.  
Intervjuerna skedde under en vecka och intervjuperson 1 var den vi träffade först och 
intervjuperson 5 träffade vi sist. Vidare är vi lagt till fiktiva namn på personerna i 
syfte att förenkla läsningen i empiri- och analysavsnittet. 
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• Intervjuperson 1 (Ida) – Platschef på ett företag som säljer tekniska lösningar 
och tjänster till teknikintensiva företag. 

• Intervjuperson 2 (Karl) – Marknadschef på ett tekniskt fokuserat företag som 
säljer konkurrenskraftiga produkter inom två huvudområden. 

• Intervjuperson 3 (Karin) – Operativ chef för ett företag som säljer tjänster 
inom bland annat projektledning, HRM och IT-styrning. 

• Intervjuperson 4 (Per) – VD för ett företag som säljer konsulttjänster som är 
inriktade på teknisk systemutveckling och systemintegration. 

• Intervjuperson 5 (Anders) – Arbetar för ett företag som säljer tjänster och 
tekniska lösningar för e-handel. 

 

2.4.2 Intervjuguide 
	  
Då vi primärt var ute efter att samla in data som var präglad av 
intervjurespondenternas egna erfarenheter, valde vi att genomföra semi-strukturerade 
intervjuer. Bryman & Bell (2005) beskriver att vid denna intervjuform har forskarna 
en lista över förhållandevis specifika ämnesområden som ska beröras. Inom dessa 
områden har intervjupersonen stort utrymme att uttrycka sig och utforma sina svar på 
eget sätt. Vidare, i syfte att skapa förutsättningar för att intervjupersonen skulle ge 
utvecklade svar inom ämnesområdena, undvek vi att ställa specifika frågor som kunde 
besvaras med antingen Ja eller Nej. Fördelen med att ställa frågorna på ett sådant sätt 
är att intervjupersonerna kan svara med sina egna ord och inte använda forskarnas 
ordval som de mer eller mindre blir tvingade att göra när frågorna blir för specifika. 
En av de viktigaste fördelarna handlar om att denna typ av frågor lämnar utrymme för 
ovanliga och oförutsedda svar eller reaktioner, vilket ökar förutsättningarna att 
forskarna får svar som de inte tidigare hade förväntat sig när de utformade frågorna 
(Bryman & Bell, 2005). Bryman & Bell beskriver vidare att specifika frågor kan 
hindra intervjupersonen att komma med alternativa idéer eller synsätt som annars 
kunde uppstå. Detta var väldigt viktigt för vår studie då vi sökte ytterligare förståelse 
än vad tidigare forskning antytt vara viktigt i implementeringsprocessen av CRM-
system. Ekholm & Fransson (1992) stödjer vårt val av frågeform när de beskriver att 
öppna frågor är att föredra när man söker en intervjupersonen informationsnivå, 
attityder, värderingar och kunskapsstruktur.	   
 
Vidare beskriver Jacobsen (2002) fördelarna med att använda sig av en kvalitativ 
ansats, som i vårt fall är semi-strukturerade intervjuer med förhållandevis ospecifika 
frågor. Han menar att eftersom forskarna inte påtvingar intervjupersonerna med fasta 
frågor som har givna svarsalternativ, kan det hävdas att denna metod ofta får en hög 
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intern giltighet. Med detta menar Jacobsen att forskarna, via en kvalitativ ansats, får 
tag i den information de är ute efter samt får fram en ”riktig” förståelse för ett 
fenomen eller en situation, som i denna studie handlar om 
implementeringsproblematiken av CRM-system. Det är alltså de intervjuade 
personerna som i stor utsträckning definierar den ”korrekta” förståelsen av 
implementeringsproblematiken. Det är viktigt att poängtera att kvalitativa metoder 
primärt har ett förstående syfte, det vill säga att forskarna inte inriktar sig på att pröva 
om informationen är giltig i ett generellt perspektiv (Holme & Solvang, 1986). Det 
som istället sätts i fokus är att, via de insamlade data, få en djupare förståelse av det 
problemkontext som studeras (Holme & Solvang, 1986).	  
 
Angående frågelistan, som återfinns i ”Bilaga 1”, hade vi hela tiden i åtanke att inte 
utforma frågorna på ett sätt som skulle upplevas komplicerade för intervjupersonerna. 
Detta innebar i praktiken att vi inte använde oss av termer och andra ordval som 
skulle kännas främmande för intervjupersonerna, utan vi höll frågorna enkla för att 
istället ge intervjupersonerna chansen att vidareutveckla och förklara i mer detalj. En 
ytterligare anledning till att hålla frågorna enkla var att minska risken för att 
intervjupersonerna skulle tolka frågorna på olika sätt. Vidare undvek vi även att ställa 
ledande frågor, vilket innebär att forskaren ställer frågorna på ett sätt så det framgår 
vad de förväntar sig för svar (Ekholm & Fransson, 1992).) Ledande frågor är även de 
frågor som gör det lättare eller gör det mer troligt att intervjupersonen svarar på det 
ena sättet än det andra (Kahn & Cannell, 1957). Att ställa ledande frågor skulle 
kunna, precis som att ställa för specifika frågor, hindra intervjupersonerna att ge 
utvecklade svar innehållande nya perspektiv. Av denna anledning var det mycket 
viktigt oss att undvika denna sorts frågor. 
 
I vilken ordning frågorna ställs vid en semi-strukturerad intervju spelar ingen direkt 
roll. Detta gav oss forskare möjlighet att anpassa ordningen på frågorna utefter de 
svar och områden intervjupersonen berörde samt att det skapade utrymme för 
intervjupersonen att tala fritt i stor utsträckning. Varje intervju startade dock på 
samma sätt då vi först inledde med att klargöra syftet med studien och intervjun, 
vilket som Ekholm & Fransson (1992) menar skapar möjlighet för forskarna att direkt 
rätta till eventuella missuppfattningar samt ett sätt för att få igång intervjun. För att 
ytterligare få igång intervjun och få intervjupersonen att känna sig trygg inledde vi 
med lättare frågor som berörde personens bakgrund och tidigare erfarenheter kring 
CRM-system (Ekholm & Fransson, 1992). 
 
Bryman & Bell (2005) menar att intervjuprocessen under semi-strukturerad form är 
mycket flexibel men betonar vikten av att intervjupersonen uppfattar och förstår 
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frågor och skeenden, det vill säga det som intervjupersonerna upplever vara viktigt 
vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster och beteenden. Bryman & Bell 
(2005) menar att det är viktigt att forskarna använder ett begripligt språk som passar 
intervjupersonerna och då vi som skriver denna studie är relativt väl inlästa inom 
CRM-området insåg vi att det är lätt att bli blind för hur vi uttrycker oss i våra 
förklaringar och frågor. Med detta som grund, och som tidigare nämnt, hade vi 
ständigt i åtanke att anpassa språk och termer mot intervjupersonen i fråga för att inga 
missförstånd skulle ske och för intervjupersonen skulle känna sig så trygg som 
möjligt. Under intervjuprocesserna insåg vi dock att språk och termer inte var något 
som direkt påverkade intervjuernas utfall, då samtliga personer som vi intervjuade 
hade tidigare kunskap och var insatta i ämnet. Dock var vi noga med att ej styra 
samtalen mot specifika och förväntade svar.  
 

2.4.3 Genomförande av intervjuer 
	  
Som beskrivet i föregående stycke har vi genomfört semi-strukturerade intervjuer i 
denna studie. Intervjupersonerna hade under tidsbokningen blivit informerade att 
intervjuerna skulle pågå ungefär i 60 minuter. Fyra av fem intervjuer höll denna 
ungefärliga tidsram och låg mellan 60 och 70 minuter, medan den femte höll på i 
cirka 120 minuter. Anledningen till detta var att denna intervjurespondent hade stor 
erfarenhet av CRM-system och var, enligt denne själv, en hjärtefråga. I övrigt var den 
ursprungliga tidsramen tillräcklig för att täcka de områden som var tänka enligt 
intervjuguidens utformning. 
 
Varje intervju genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplats. 
Anledningarna till att vi åkte ut till intervjupersonernas kontor är dels för att det är 
mest tidseffektivt för dem då intervjuerna skedde på deras arbetstid och dels för att 
utnyttja kontexteffekten. Begreppet kontexteffekt handlar enligt Jacobsen (2002) om 
att intervjupersoner kan bete sig annorlunda och ge olika svar beroende på i vilken 
miljö intervjuerna skedde, i en för intervjupersonen konstlad miljö eller i naturlig 
miljö. Intervjupersonernas arbetsplats såg vi som deras naturliga miljö och för att 
ytterligare undvika konstlade svar som eventuellt skulle bero på intervjupersonens 
kollegor, skedde intervjuerna bakom stängda dörrar.  
 
För att inte ändra förutsättningar vid någon intervju och för att öka pålitligheten av 
studien, antog vi två forskare eller författare samma roller under varje intervju. För 
oss innebar detta att samma person agerade intervjuledare och samma person var 
sekreterare under samtliga intervjuer. Intervjuledarens roll var att presentera syftet 
med intervjun, ställa frågor och leda samtalet framåt samt och försöka hålla samma 
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struktur under alla intervjuer. Sekreterarens roll var att anteckna de svar och 
förklaringar som intervjurespondenten beskrev, hjälpa intervjuledaren att ställa 
följdfrågor och säkerställa att alla undersökningsområden blev täckta under intervjun. 
För att inte någon information skulle gå förlorad i de fall som sekreteraren inte hann 
med att anteckna, användes en bandspelare för att vi i efterhand skulle kunna gå 
tillbaka och försäkra oss om att den nedskrivna informationen stämde. Ytterligare 
fördelar med att spela in intervjuerna är att vi i kan skriva ut citat som vi ansåg styrka 
och exemplifiera våra resonemang i empiri- och analysavsnittet. Fyra av fem 
intervjuer spelades in på band och anledningen till att inte alla spelades in var att den 
personen kände sig obekväm med det. För att kompensera för detta fördes extra 
mycket anteckningar av sekreteraren, som flera gånger under intervjun bad om små 
korta pauser för att dels hinna skriva ner detaljerad information och dels för att be 
intervjupersonen upprepa somliga saker. Vi anser därmed inte att någon väsentlig 
information föll bort. Jacobsen (2002) menar att många reagerar negativt på att bli 
inspelade på band, vilket kan resultera i att intervjupersonen blir nervös och dennes 
svar riskerar att bli ofullständiga. I de fyra fall vi spelade in intervjuerna bedömde vi 
inte detta som ett hot, då intervjupersonerna inte visade några tecken på att vara 
besvärade av detta. Bryman & Bell (2005) beskriver att under en intervju ska 
forskarna skriva ner sina intryck så snabbt som möjligt efter man hört något 
intressant. De menar också att forskarna, senast mot slutet av samma dag som 
intervjun skedde, bör skriva renskriva det antecknade materialet då det fortfarande är 
relativt färskt i minnet. Dessa instruktioner följde vi och renskrev intervjuerna samma 
dag som de genomfördes. 
 
En viktig aspekt att resonera kring och tänka på är intervjuareffekten. 
Intervjuareffekten innebär att intervjuers fysiska närvaro kan leda till att personen 
som intervjuas beter sig på ett onormalt sätt som riskerar att påverka svaren negativt. 
Intervjuarens kroppsspråk är viktigt och om intervjupersonen uppfattar att 
intervjuaren exempelvis är nervös, framfusig eller uttråkad kan intervjupersonen bli 
obekväm och ibland snabbt hitta på saker för att göra intervjuaren nöjd. En intervjuare 
som till exempel agerar aggressivt kan få helt annorlunda svar än en intervjuare som 
agerar helt oengagerad. (Jacobsen, 2002) Ytterligare faktorer som intervjuaren bör ta i 
beaktning är på vilket sätt denne klär sig och talar (Kahn & Cannell, 1957). 
Sammanfattnings beror slutresultatet av en intervju inte bara på hur intervjupersonen 
antar sin roll, utan även i vilken grad intervjuaren antar sin roll på ett seriöst och 
professionellt sett. Samspelet mellan båda parterna är viktiga att begrunda och 
förbereda sig inför (Kahn & Cannell, 1957). I denna studie anser vi att vi tagit 
samtliga av dessa faktorer i beaktning för att minimera risken för intervjuareffektens 
negativa sidor. Vi såg inte några tecken på att intervjupersonerna uppfattade oss som 
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vare sig framfusiga, nervös eller oengagerade. Vidare anser vi att intervjuareffekten 
inte var särskilt påtaglig, då de personer vi intervjuade var konsulter, säljare eller 
chefer på sina respektive företag, vilket oftast innebär att de är vana att ha personliga 
kontakter och sitta i möten.  
 

2.4.4 Intervjusammanställning 
	  
I syfte att skapa ett lättläst och förståeligt råmaterial av intervjuerna vi genomförde, 
har vi sammanställt de enskilda intervjuerna i löpande text och som presenteras som i 
”Bilaga 2”. Denna metod har bidragit till att vi kunnat skriva intervjumaterialet på 
liknande sätt, då ordningsföljden på frågorna under intervjuerna skiljde sig något. 
Ytterligare fördelar är att det underlättat att skriva empiriavsnittet och det blir även 
lättare för eventuella läsare att lokalisera var vi fått informationen ifrån.  
 
Som tidigare nämnts, spelade vi in de flesta intervjuerna samtidigt som vi också 
antecknade så mycket information som möjligt. Därmed hade vi möjlighet att vara 
mycket tidseffektiva under intervjusammanställningen. Vi anser att inte att någon 
information som är relevant och viktig för studiens syfte och frågeställning fallit bort 
tack vare anteckningar och inspelningar. 
 
2.5 Analysmetodik 
	  
För att få en överblick över det renskrivna råmaterialet i ”Bilaga 2, har vi 
empiriavsnittet genomfört systematisering, sållning och förenkling av materialet. 
Detta för att de grova beskrivningarna som finns presenterade i blir alltför omfattande 
och därmed ogenomträngliga för andra läsare än oss själva. Genom systematisering, 
sållning och förenkling har vi därmed gjort det lättare att medla resultatet av 
intervjuerna. (Jacobsen, 2002) 
 
Utifrån det systematiserade empiriavsnittet kunde vi nu börja tolka det insamlade 
materialet, det vill säga den analysfas som Jacobsen (2002) beskriver som att 
forskarna letar efter meningar, orsaker, försöker generalisera eller bringa viss ordning 
i data. Jacobsen menar att det är i denna fas som forskarna kan få fram de mer dolda, 
men också kanske de mest intressanta förhållandena. Tanken med analysen är att den 
ska vara en berikning av det ursprungliga insamlade materialet. I syfte att göra 
analysavsnittet överskådligt och förståeligt för läsaren, håller vi en liknande struktur 
som i referensramen. Vidare ställs hela tiden de perspektiv gällande de kritiska 
aspekter och påverkande faktorer som framgår i referensramen i relation till de 
perspektiv som beskrivits i empiriavsnittet, för att sedan avslutas med en diskussion 



	   20	  

över huruvida dessa överensstämmer eller skiljer sig.    
 
I analysen använder vi oss även av den modell som avslutar referensramen (Figur 3.1) 
i syfte att revidera eller modifiera den för att ge läsaren förståelse för den verklighet vi 
har stött på samt besvara vårt syfte och forskningsfrågor. Genom att vi skapar nya 
begrepp för att sätta ord på nya kategorier, aspekter och faktorer som vi identifierar 
som kritiska och via de mönster som framgår kan vi ge ny insikt och information 
kring implementeringsproblematiken av CRM-system. (Jacobsen, 2002) Vi anser 
även att genom att vi använder oss av modellen i referensramen (Figur 3.1), blir det 
enkelt och överskådligt för läsaren att förstå hur vi använt oss av referensramen och 
vad vår undersökning har mynnat ut i för ny information rörande 
implementeringsproblematiken med hjälp av den insamlade empiriska data. 
 
2.6 Studiens trovärdighet 
	  
Lincoln & Guba (1994) i Bryman & Bell (2005) menar att det är nödvändigt att 
specificera termer och metoder för att bedöma för en studies trovärdighet och kvalité. 
Vi kommer i nedanstående avsnitt beskriva tre delkriterier som, enligt Bryman & Bell 
(2005) är viktiga inom kvalitativ forskning; tillförlitlighet, överförbarhet och 
pålitlighet. 
 

2.6.1 Tillförlitlighet 
	  
Denna aspekt motsvarar de kvantitativa studiernas interna validitet och innebär att 
forskarna mäter det som avsågs att mäta. Då en kvalitativ ansats var den metod som 
speglade studiens syfte på bästa sätt, var det en av anledningarna till att vi valde att 
genomföra intervjuer istället för exempelvis enkäter för att samla in primärdata. 
Intervjuer innebär mindre risk för feltolkning av det intervjupersonerna beskriver än 
vid annan insamling och vi fick även möjlighet att styra intervjupersonen i rätt 
riktning mot det område som vi avsåg få beskrivet. (Bryman & Bell, 2005) Argument 
för att vi mätte det vi ville mäta är att vi i vårt urval av intervjupersoner, försäkrade 
oss om att de hade relevant kunskap och tidigare erfarenheter av CRM-system och 
dess implementeringsprocess. Forskarna måste alltid fråga sig själva om de hittat rätt 
intervjupersoner för att samla in data och huruvida dessa har förmedlat sann 
information. (Jacobsen, 2002). Då vi formade referensramen innan vi skrev 
intervjuguiden och letade upp intervjupersonerna, anser vi att det hjälpte oss att dels 
hitta rätt personer att intervjua och dels för att forma intervjuguiden för att den skulle 
täcka de teoretiska problemområdena samt även ytterligare områden som 
intervjupersonerna hade upplevt. Vidare, genom att jämföra svaren från 
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intervjurespondenterna och urskilja mönster ur dessa minskar det även risken för att 
svaren inte skulle vara sanningsenliga, vilket i sin tur ökar studiens tillförlitlighet. 
(Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002) 
 
Ytterligare metoder för att stärka studies tillförlitlighet är att undersöka om det finns 
någon överensstämmelse mellan forskarnas datainsamling och den referensram som 
forskarna har utvecklat. (Jacobsen, 2002) För att göra detta har vi i vår referensram 
använt oss av flera oberoende forskares studier som påvisar liknande eller samma 
resultat. Ur våra empiriska data har vi gått tillväga på liknande sätt genom att 
identifiera liknande mönster ur intervjupersonernas svar för att sedan jämföra dessa 
med informationen i referensramen.   
 

2.6.2 Överförbarhet 
	  
En studies överförbarhet behandlar i vilken grad resultatet kan anses vara 
generaliserbart gentemot andra sociala miljöer och situationer. Denna aspekt är 
problematisk vid kvalitativa studier eftersom urvalet för det mesta är begränsat, precis 
som i denna studie då vi genomfört fem intervjuer. (Bryman & Bell, 2005) I denna 
studie hävdar vi inte att resultatet på något sätt är generaliserbart, utan tyngdpunkten 
ligger i att få möjlighet att beskriva implementeringsprocessen och på så sätt 
identifiera kritiska aspekter och faktorer av CRM-systemet vilka kan påverka ett 
lyckat implementeringsresultat. Resultatet av studien kommer kunna ligga som grund 
för vidare forskning eller användas av företag som riktlinjer för vilka aspekter och 
faktorer som kan vara värda att reflektera över vid implementeringen av CRM-
system. March (1991) menar att det ofta finns många lärdomar att dra från enskilda 
fall, vilket i vårt fall stödjer resultatet av fem intervjuer. Han beskriver detta som att 
nyttig kunskap kan utläsas från historiska fragment och undersökningar av enskilda 
fall kan användas kreativt för att skapa meningsfulla teorier.  
 

2.6.3 Pålitlighet 
	  
Vid en kvalitativ studie som denna måste vi som forskare och författare ha pålitlighet 
i åtanke under hela undersökningsprocessen. Anledningen till detta är att för att om en 
studie ska anses vara pålitlig måste forskarna argumentera och redogöra för alla faser 
i forskningsprocessen. Detta innebär att forskarna ska beskriva och motivera de 
metoder som är valda genom hela studien i till exempel problemformuleringen, val av 
intervjupersoner och analysbeslut. Det är bland annat utefter hur pålitlig en studie 
upplevs som dess kvalité sätts. (Bryman & Bell, 2005) 
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Pålitlighet är motsvarigheten till de kvantitativa studiers reliabilitet. Vidare handlar 
pålitlighet även om i vilken grad som studien ger samma eller liknande resultat om 
den genomförs igen under samma förutsättningar. (Holme & Solvang, 1986) Det 
handlar alltså om att i ett fall som en annan forskare skulle genomföra samma studie 
på samma sätt, skulle den forskarens resultat bli detsamma som i den tidigare studien. 
Saunders et al. (2000) menar att för att öka förutsättningarna för att en annan forskare 
ska nå samma resultat, måste intervjupersonerna hållas anonyma och det måste finnas 
en viss struktur under intervjuerna. Under denna studies intervjuer var respondenterna 
medvetna när intervjun inleddes att all information dessa berättade skulle behandlas 
konfidentiellt och endast om de ville skulle personernas namn nämnas i studiens 
inledning. Anonymitetskriteriet uppfylls därmed och med tanke på den intervjuguide 
vi utformade, anser vi att vi även höll liknande struktur under alla intervjuer. För att 
ytterligare öka studiens och framförallt intervjuernas pålitlighet spelades, som tidigare 
nämnts, alla utom en intervju in på band för att säkerställa att ingen information skulle 
gå förlorad. Även fast det var en person som inte ville bli bandad, anser vi att det 
kompenserades då vi under samtliga intervjuer antecknande i största mån det 
intervjupersonen beskrev på en bärbar dator samt erbjöd samtliga intervjupersoner att 
besvara eventuella frågor i efterhand om det var något som kändes oklart eller 
otillräckligt från forskarnas/författarnas sida. 
 
2.7 Reflektioner av de valda metoderna 
	  
Då implementeringsproblematiken rörande CRM-system är något som vi båda 
författare finner mycket intressant, anser vi att det hade varit spännande att göra en 
bredare undersökning av området. Men, med tanke på studiens omfattning i form av 
tid och pengar, fanns det inte utrymme för ett stort urval av undersökningsobjekt. Vi 
genomförde fem intervjuer, vars bredd och djup inte kan anses tillräcklig för att dra 
generella slutsatser kring våra resultat. Studiens metodval har dock genererat 
möjligheten att besvara studiens syfte och forskningsfrågor samt bidragit till 
intressanta diskussioner och reflektioner samt startskott till vidare forskning.    
 
De flesta av de intervjuade företagen fokuserade på olika områden inom teknologi, 
vilket innebär att nya tekniska lösningar är något som inte är främmande för dem. 
Som tidigare nämnt ligger, teoretiskt sätt, delar av implementeringsproblematiken 
omkring CRM-systemets i personalens acceptans och användande av den tekniska 
lösningen. Våra resultat är sannolikt präglade av att de flesta av de intervjuade 
personerna beskrev det som att nya tekniska lösningar oftast tas emot med brinnande 
intresse. Detta var inte en planerad reflektion eller utgångspunkt utan detta har vuxit 
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fram under studiens gång och visat sig mycket intressant och viktig faktor för ett 
lyckat implementeringsresultat vilket vi återkommer till vid ett flertal tillfällen och 
behandlar djupare. Dock bör man vara medveten om detta som författare och läsare 
att företagens har en teknisk bakgrund och att detta har påverkat studiens analys och 
resultat.   
 
Angående intervjuerna har vi i efterhand reflekterat över om de svar eller insamlad 
empiriska data hade sett annorlunda ut eller blivit mer detaljerad om vi hade förändrat 
vår metod genom att exempelvis skickat ut frågeformulär via e-mail till 
intervjupersonerna i syfte att förbättra deras förförståelse angående vår studie samt 
låta dem förbereda sig ytterligare. Men med tanke på intervjupersonernas kunskap 
och tidigare erfarenheter av ämnet anser vi inte att vår valda intervjumetod hade 
förändrats och signifikant påverkat studiens resultat.  
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3 Referensram 
 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier för studiens syfte samt valda 
ämnesområde. Initialt ges en kort överblick samt en definition av Customer 
Relationship Management. Därefter presenteras mer specifika teorier angående 
implementeringsprocessen kritiska aspekter samt kritiska faktorer. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning i form av en modell vilken senare även ligger som grund för 
analysens struktur och valda upplägg.  
  

3.1 Customer Relationship Management  
	  
Customer Relationship Management (CRM) har under det senaste årtiondet blivit ett 
allt mer omtalat och eftertraktat ämne och styrinstrument. Detta genom sin 
avancerade teknologi samt den allt mer fördelaktiga och populära kundfokuserade 
företagsfilosofin. CRM grundar sig i relationsmarknadsföring vilken bygger på att 
ökad lönsamhet nås via långsiktiga kundrelationer. Detta till skillnad från tidigare 
koncept där mycket kraft lades på att locka nya kunder, vilket idag har påvisats mer 
kostsamt än att bevara befintliga kontakter. (Chen & Popovich, 2003) Tanken med 
CRM-system är att skapa förutsättningar för företag att få en 360-graders bild av sina 
kundrelationer. Det handlar i grund och botten om att ge företag möjlighet att 
identifiera sina mest lönsamma kunder och behandla den enskilda kunden på ett rätt 
sätt. (Galbreath & Rogers, 1999) Innovativa tekniska lösningar gör det möjligt att få 
denna bild av kunderna då det ofta kräver stora mängder data som på ett smidigt sätt 
måste organiseras. Tack vare CRM-system kan företag alltså skräddarsy sina metoder 
gentemot sina kunder för att till exempel förutse köpmönster, individualisera 
marknadsföringen gentemot den enskilda kunden, identifiera de mest lönsamma 
kunderna och bygga långsiktiga kundrelationer. (Chen & Popovich, 2003) 
 
Genom att det aktuella och populära ämnet har bidragit till en uppsjö av olika sätt att 
se på CRM, det vill säga olika perspektiv och tolkningar, finner vi det högst relevant 
att redogöra för denna studies definition av CRM innan vi går djupare in på ämnets 
teoretiska utgångspunkt. Med vårt syfte samt valda perspektiv som utgångspunkt har 
vi valt följande definition av CRM-system:  

 
“de aktiviteter ett företag utför för att identifiera, kvalificera, förvärva, utveckla och 
behålla de lojala och mest lönsamma kunderna genom att leverera rätt produkt eller 
tjänst, till rätt kund, via rätt kanal vid rätt tid och till rätt kostnad. CRM integrerar 
försäljning, marknadsföring, service, planering av företagets resurs- och 
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ledningsfunktioner genom dess tekniska lösning för att maximera varje kundkontakt. 
CRM-system underlättar relationen mellan företag, deras kunder, samarbetspartners, 
leverantörer och anställda” 

– Egen översättning ur Galbreath & Rogers (1999) 
 
Flertalet av tidigare studier visar på tydliga svagheter gällande implementering av 
CRM-system och effekterna av införandet. Exempelvis har den akademiska 
litteraturen ofta fokus på antingen teknologiska-, organisatoriska- eller strategiska 
aspekter och dess enskilda effekter. (Becker, 2009) Verkligheten tyder dock på att 
CRM är en komplex integration av människan och processen som möjliggörs av 
teknologiska lösningar och andra applikationer. (Payne & Frow, 2005) Tidigare 
forskning visar på att många företag endast fokuserar på den tekniska lösningen. Detta 
har visat sig leda till viss problematik då en lyckad CRM-implementering ofta kräver 
förändringar i företagsstrukturen och stöd från ledningens sida för att personalen ska 
bli motiverade att använda CRM-systemet. Giga (2001) menar att komplexiteten av 
CRM-systemet generellt sett undervärderas och att det råder en avsaknad eller 
bristfällig målsättning för införandet samt att det handlar om att företagen felaktigt 
investerar i en viss mjukvara. En lyckad implementering är därmed inte resultatet av 
en enskild aktivitet utan snarare summan av ett dynamiskt samspel av flera aktiviteter, 
där människan spelar en viktig roll. Becker (2009) beskriver att en relativt liten del av 
befintlig forskning riktar sig emot människans påverkan och inflytande i systemet. 
 

3.2 CRM-aspekter (CRM-systemets uppbyggnad samt kritiska aspekter) 
	  
CRM syftar alltså på att förstå företagets kunder och för att lyckas med en 
implementering av ett CRM-system behöver det finnas en kombination mellan 
människan, processen och teknologin. Det handlar om att företaget ska ha en 
integrerad syn på att behålla kunder och på att ständigt utveckla dessa kundrelationer. 
De företag som lyckas med sin implementeringsprocess kommer troligtvis se resultat 
via ökad kundlojalitet och långsiktig lönsamhet. För många företag har det dock visat 
sig vara svårt att skapa ett framgångsrikt CRM-system av den anledningen att de inte 
förstår att CRM kräver engagemang från i stort sett hela företaget. Även om CRM-
systemet innebär en ny teknisk programvara att hantera, leder det oftast till 
misslyckande om företaget fokuserar för mycket endast på den tekniska aspekten. För 
att hantera en lyckad CRM-implementering krävs ett dynamiskt samspel eller med 
andra ord ett integrerat och balanserat förhållningssätt till människan, processen och 
teknologin. (Chen & Popovich, 2003; Zablah et al., 2004; Becker, 2009; Galbreath & 
Rogers, 1999) 
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Figur 3.1: Egenkomponerad bild över implementeringsprocessens kritiska aspekter som har sitt ursprung i 

Chen & Popovich (2003). 

 

3.2.1 Människan 
	  
Människan refererar till den personal som utför de dagliga CRM-relaterade 
uppgifterna i företaget samt även övrig personal som påverkas av CRM-systemet. 
(Zablah et al., 2004) 
 
Framgångar inom CRM kommer inte från enskilda aktiviteter utan snarare från 
interaktioner mellan flera aktiviteter. Detta gäller speciellt företagets ledning som 
måste bidra med sitt stöd för CRM-systemet och att personalen verkligen utnyttjar 
systemet. (Payne & Frow, 2005) Enligt Boulding et al. (2005) finns det dock mycket 
lite forskning rörande personalrelaterade frågor. Det som däremot ändå står klart, är 
att det är personalen som får CRM-systemet att fungera, oavsett hur sofistikerade 
verktyg som exempelvis den teknologiska lösningen än må vara (Chen & Popovich, 
2003; Allen, centerod.com). Allen pekar på problematiken kring att många företag 
tror, som vi tidigare nämnt, att de endast behöver köpa en CRM-mjukvara för att bli 
mer kundorienterade. Han menar att sätta kunden centrum har till största del att göra 
med personalen då det är de som utför arbetet, bestämmer hur arbetet ska utföras, 
integrerar med kunden och sätter standaren på kvalité etcetera. 
 
Implementeringen av ett CRM-system innebär oftast att företaget behöver förändra 
metoder, attityder och arbetsmiljö för all personal. Ett försök att starta en 
implementeringsprocess utan förståelse för detta är dömt att misslyckas. Dessa 
förändringar betyder att personalen måste utbildas för att förstå på vilket sätt synen på 
kunden kommer att förändras. Alltså vem som är kunden, vad kunden förväntar sig, 
varför kunden har sökt sig till företaget, varför företagets är produkter bättre än 
konkurrenternas samt hur bidrar varje person inom företaget till att uppnå 
kundnöjdhet. Syftet med utbildningen är att personalen ska uppskatta och förstå att 
genom samarbete mellan personal på alla nivåer och avdelningar når företaget bättre 

Människan	  

Teknologin	  Processen	  
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lönsamhet och vinner ökad kundnöjdhet än med arbete som sker isolerat från 
varandra. Ett CRM-system handlar inte endast om slutkunden, utan även om att varje 
enskild individ i företaget ska känna sig som en del av något större, det vill säga 
företaget. (Allen, centerod.com). 
 
Personalen är den svåraste komponenten vid CRM-implementering att förändra. Detta 
beror mycket på människans ofta motsträviga beteende vid förändringar, speciellt om 
de inte förstår de positiva effekterna av förändringarna. Ett av de mest effektiva sätten 
att övertyga CRM-skeptiker är att tidigt i implementeringsprocessen framhäva hur de 
personligen kommer gynnas av det nya systemet. Då ett CRM-system för många 
anställda innebär att de kommer arbeta tillsammans på ett sätt som de inte gjort 
tidigare, är det viktigt att det finns underliggande incitament som motiverar dem. 
Detta nya samarbete innebär att personalen måste lära sig att dela med sig av all 
information om kunden och övrig information som är intressant för företaget som 
helhet. (Goldenberg, 2004) 
 
Även fast nutida företag i allt större utsträckning än tidigare inser hur viktig 
människoaspekten är, förblir det en stor utmaning att förebygga att personalen 
motsäger sig förändringar i arbetsrutiner. (Goldenberg, 2004) I Goldenbergs mening 
är människan roten till varför så många CRM-implementeringar inte når förväntade 
resultat. 
 

3.2.2 Processen 
	  
Processen innefattar i denna studie själva verksamhetsprocessen eller med andra ord 
på vilket sätt ett företag arbetar för att klara av alla de aktiviteter som ska utföras. Det 
kan exempelvis handla om hur produktionen går till, hur revisionsavdelningen arbetar 
eller hur försäljningen av företagets produkter och tjänster går till. Alla företag med 
kundrelationer har redan innan de funderar på att implementera ett CRM-system, 
någon slags arbetsmetod för hur kunder ska bemötas. Det intressanta under en CRM-
implementering är hur denna arbetsmetod kommer förändras och hur detta ska gå till 
för att företaget ska dra nytta av förändringen. Företag behöver tänka på att 
verksamhetsprocessen inte endast behöver förändras under själva 
implementeringsperioden, utan även efter CRM-systemet är på plats och installerat i 
företaget. CRM-systemet hjälper företaget att samla information om kunder så 
företaget kan anpassa sin verksamhetsprocess för att maximera kundnöjdheten (Chen 
& Popovich, 2003) 
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Oberoende av hur organisationen ser ut som planerar att implementera ett CRM-
system, är en av de första aspekterna att tänka på vilka affärsfunktioner (exempelvis 
försäljning, marknadsföring, kundservice etcetera) som behöver förändras för att 
CRM-implementeringen ska ge ett lyckat resultat. Det är viktigt att tänka på att inte 
förändra för mycket på en gång och utan göra det bitvis för att det inte plötsligt ska bli 
en radikal förändring som företaget inte klarar av. Tanken med att förändra 
processerna bitvis är dels för att se hur företaget klarar av det nya systemet och dels 
för att det går att anpassa förändringen under implementeringstiden om nya tankar 
växer fram. (Goldenberg, 2006) Nedanstående citat beskriver förändringsprocessen på 
följande sätt:  
 
”… remembering to bite off only what it can chew, …” (Goldenberg, 2006) 
 
De positiva förändringar i företagets arbetsmetoder som CRM-systemet för med sig 
resulterar ibland i signifikanta förbättringar i verksamhetsprocessen. Frukten som ett 
företag kan skörda av ett effektivt CRM-system är reducerade kostnader, kortare 
produktionscykler, förbättrad kvalité och framförallt nöjdare kunder. 
Verksamhetsprocesser är ibland komplicerade att styra och desto större 
personalstyrka, desto mer komplicerade blir de. Att processer är nödvändiga eller 
snarare ett måste för ett företag står dock klart. Detta genom förklaringen att det är 
processernas innehåll och utformning som ligger till grund för företagens 
relationsmarknadsföring, lönsamhet samt kundens upplevda tillfredsställelse. 
Verksamhetsprocessen är något som hela tiden måste utvärderas och anpassas till 
kundens krav och förväntningar, inte bara under CRM-implementeringen utan också 
efter införandet. (Chen & Popovich, 2003) 
 

3.2.3 Teknologin 
	  
De tekniska lösningarna inom CRM-system är verktyg som möjliggör radikala 
förändringar i verksamhetsprocesser med syfte att drastiskt förbättra företagets 
prestationer. (Zablah et al., 2004; Chen & Popovich, 2003) Mer specifikt är CRM-
teknologin designad för att ge stöd åt företagets alla avdelningar som kräver åtkomst 
av information rörande exempelvis kunder och produktion. Teknologin ska 
möjliggöra koordination av aktiviteter inom och utanför avdelningar, automatisering 
av rutinmässiga aktiviteter, utvärdering av avdelningar och enskild personal. (Zablah 
et al., 2004; Goldenberg, 2008)   
 
Via den tekniska lösningen finns det möjlighet att lagra stora mängder data och hur 
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företaget hanterar all lagrad information spelar en stor roll inom CRM. Denna aspekt 
underlättar förändringar av processer genom att erbjuda innovativa metoder för att 
skapa kommunikativa kanaler mellan företaget och dess kunder samt leverantörer 
(Hammer & Champy, 1993). CRM drar även nytta av tekniska lösningar genom dess 
förmåga att samla och analysera exempelvis information om kundernas köpmönster 
och tolka kundbeteenden för att underlätta företag att leverera kundanpassad service. 
Tack vare all de data tekniken kan lagra, kan företag använda historiska transaktioner 
och annan kundinformation för att förbättra sina framtida kundrelationer (Chen & 
Popovich, 2003). Den stora nytta företag får av detta är att tekniken kan hjälpa till att 
identifiera de mest värdefulla kundrelationerna samt förse personalen med relevant 
information för att de ska kunna sälja till de kunderna på ett så effektivt sätt som 
möjligt. (Galbreath & Rogers, 1999) 
	  

3.2.4 En gynnsam kombination 
	  
Detta avsnitt behandlar hur mycket tid och resurser företag, enligt teorin, bör lägga på 
varje aspekt (människan, processen och teknologin) för att implementera ett CRM-
system. Goldenberg (2008) menar att en ungefärlig fördelning av dessa tre aspekter 
bör vara 50 % människan, 30 % processen och 20 % teknologin. Huruvida denna 
fördelning är korrekt eller ej avser vi inte att påvisa i denna studie, dock är det en 
indikator på vad som, teoretiskt sett, är den mest kritiska aspekten. Goldenberg syftar 
alltså på att mest fokus bör ligga på människan och minst på teknologin. Som tidigare 
nämnts har detta att göra med personalen, om personalen inte accepterar systemet 
finns det ingen som använder det. Vidare vill Goldenberg (2008) påpeka att det är 
ogynnsamt att bara fokusera på en av dessa aspekter, genom att en lyckad CRM-
implementering är ett resultat av en genomtänkt kombination av de tre aspekterna.  
 
Goldenberg (2008) beskriver vidare att inledningsvis i implementeringsprocessen bör 
företag optimera hur processen för kundhantering ska gå till, sedan bör företaget i 
möjligaste mån säkerställa att personalen accepterar och förstår förändringarna i 
processen. Slutligen bör det införskaffas en teknisk lösning för att bistå personalen i 
att arbeta under de nya förutsättningarna i verksamheten.  
	  

3.3 Generellt om Gap 
	  
Förändringar i den befintliga verksamhetsprocessen är i de flesta fall nödvändiga för 
att företag ska kunna dra nytta av de fördelar som CRM-system för med sig. En stor 
utmaningen för företag som ska genomföra en implementeringsprocess är att besluta 
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hur omfattande förändringar som ska göras samt även när i tiden de ska ske. Om 
företag beslutar sig för att försöka lägga antalet förändringar till ett minimum, är det 
troligt att de inte kommer nå förväntat resultat av CRM-systemet. Att hitta en lämplig 
balans mellan människan, processen och teknologin inom CRM-kontexten är en 
komplicerad uppgift för de flesta företag. Om personalen uppfattar att det finns en 
förskjutning mellan dessa tre CRM-aspekter, kommer det resultera i att gap uppstår, 
både under men även efter implementeringsprocessen. (Zablah et al., 2004) 
 
Zablah et al. (2004) talar om tre övergripande gap som beskrivs i avsnitten som följer: 
 

• Människan – Processen  
• Människan – Teknologin 
• Processen – Teknologin 

 
Övergripande för dessa tre gap är att desto större gapen är, desto större blir risken att 
personalen beter sig motstridiga för de förändringar som CRM innebär. (Zablah et al., 
2004) 
 

3.3.1 Människan – Processen Gapet 
	  
Gapet mellan människan och processen beskriver i vilken utsträckning som 
personalen upplever att: (Zablah et al., 2004) 
 

1. Verksamhetsprocessen för de aktiviteter som de är ansvariga för är lämpligt 
definierade. 

2. De har den kompetens som krävs för att genomföra dessa aktiviteter såsom de 
är definierade.  
 

Den första punkten har att göra med i vilken grad som personalen anser att 
verksamhetsprocessen som de deltar i är utformad på bästa sätt för att uppnå bästa 
resultat. Den andra punkten hänvisar till den individuella personalens uppfattning 
angående om denne besitter tillräcklig kunskap och kompetens för att utföra de 
uppgifter som personen kommer ställas inför i den nya verksamhetsprocessen som är 
formad av CRM. (Zablah et al., 2004) 
 
Om personalen upplever att gapet mellan vad de ska göra och vad de kan göra blir för 
stort uppstår det dissonans som kommer resultera i att personalen blir motsträviga till 
CRM-systemet. Mer utförligt kan ”människan – processen gapet” beskrivas som i 
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vilken grad överensstämmelsen är mellan personalens tro om hur processen bör 
definieras och personalens uppfattning om hur den faktiskt definieras, samt vilken 
kunskap och kompetens som personalen tror sig behöva och vilken kunskap och 
kompetens de upplever att de har. (Zablah et al., 2004) 
 

3.3.2 Människan – Teknologin Gapet  
	  
Detta gap mellan den teknologiska lösningen och människan innefattar i vilken grad 
personalen upplever att: (Zablah et al., 2004) 
 

1. Rätt CRM-verktyg (teknisk lösning) har installerats i verksamheten 
2. De har rätt resurser och kompetens för att använda CRM-verktygen. 

 
Fokus i ”människan – teknologin gapet” riktar sig till acceptansen av en ny teknik 
som personalen måste behärska. Vidare utreds det om det finns överstämmelse mellan 
hur ansträngande det är att använda CRM-verktyget och vilka fördelar det för med 
sig, samt även vad som krävs, rent kunskapsmässigt, för att använda det och hur 
mycket kunskap personalen faktiskt besitter. Frågor som; har vi valt rätt verktyg, är de 
användarvänliga samt klarar vi av att använda dem är vanliga. (Zablah et al., 2004) 
 
”Människan – teknologin gapet” sammanfattas som att det representeras av hur väl 
tankarna faller samman mellan personalens tro om vad ett CRM-verktyg ska innehålla 
och vad personalen upplever att verktyget innehåller. Vidare handlar det även om 
skillnaden mellan de färdigheter som personalen tror sig behöva för att kunna arbeta 
med CRM-verktyget och personalens uppfattning om vilka färdigheter de har. (Zablah 
et al., 2004) 
 

3.3.3 Processen – Teknologin Gapet 
	  
“Processen – teknologin gapet” refererar till i vilken utsträckning personalen upplever 
att: (Zablah et al., 2004) 
 

1. Verksamhetsprocessen för de aktiviteter som de är ansvariga för är lämpligt 
definierade. 

2. De CRM-verktyg som är installerade ger stöd åt den verksamhetsprocess som 
är specifik just för deras företag. 

 
Återigen, precis som i ”människan – processen gapet”, handlar det om i vilken grad 
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som personalen uppfattar att processen är utformad på bästa möjliga sätt för att uppnå 
givna affärsmål. Gapet är som störst när personalen inte anser att processen är 
lämpligt utformad samtidigt som de inte anser att den teknologiska lösningen 
presenterar dem med tillräckligt stöd för att de ska klara av sina uppgifter och nå givet 
resultat. I de fall som personalen inte samtycker med verksamhetsprocessen, men 
anser att CRM-verktyget ger tillräckligt med stöd för att utföra uppgifterna i 
processen blir gapet inte lika stort. Zablah et al. pekar dock på att det fortfarande 
existerar ett gap även i detta fall, bara att det inte är lika omfattande som i föregående 
fall. Som ett sista exempel, där personalen accepterar verksamhetsprocessen fullt ut 
men anser att CRM-verktyget inte tillräckligt för att utföra arbetet i processen, 
minskar gapet och den primära frågan handlar mer om upplevd nytta av det 
teknologiska verktyget. (Zablah et al., 2004) 
 
För att sammanfatta “processen– teknologin gapet” beskriver Zablah et al. (2004) det 
som skillnaden mellan hur personalen anser att verksamhetsprocessen bör vara 
utformad och hur personalen upplever att den är utformad. I gapet innefattas även 
vilket stöd personalen tänker sig att CRM-verktyget ska ge och vilket stöd de anser att 
verktyget faktiskt ger samt hur väl dessa faktorer överensstämmer. 
	  

3.4 Kritiska faktorer för CRM-implementering 
	  
CRM är ett komplext system som är organiserad kring verksamhetsprocessen och 
ibland integrerad med befintlig teknologi. CRM-implementeringen kräver ett effektivt 
ledarskap, en väl uttänkt strategi samt att systemet integreras med organisationen. 
(Bull, 2003; Chen & Popovich, 2003) CRM-system är naturligt komplexa och kräver 
en förändring av företaget vilket även innebär ett nytt sätt att se på kunder. Vidare 
krävs det både stora insatser från ledningen samt ny form av ledarskap som präglas av 
CRM-systemet. (Galbreath & Rogers, 1999) Nedan följer en teoretisk beskrivning av 
de tre kritiska faktorerna ledarskap, strategi och integration vid införandet av ett 
CRM-system.  
 

3.4.1 Ledarskap 
	  
Det är mycket vanligt i företag att förändringar följs av invändningar och oenighet 
bland personalen. Detta är något som riskerar att skada exempelvis produktiviteten 
och motivationen bland personalen. Det är därför mycket viktigt företagsledningen 
arbetar för att få personalen att acceptera förändringarnas innebörd. Då ledningen i sitt 
arbete analyserar och har vetskap om företagets externa omgivning (Galbreath & 
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Rogers, 1999), bör de i sin strategiska planering skapa och anpassa tydliga visioner 
och affärsmål för vad som kan och ska uppnås med CRM-systemet (Chen & 
Popovich, 2003). Becker (2009) menar att det är kritiskt för implementeringen att 
ledningen inte underskattar vikten av deras roll och inser att de måste ge sitt stöd i 
implementeringsprocessen, då ett CRM-system inte fungerar automatisk när det köps 
in, utan kräver inarbetning. 
 
Traditioner i företag påverkar i stor utsträckning exempelvis personalens värderingar, 
motivation och arbetssätt. Faktorer som dessa påverkar mycket hur personalen 
bemöter företagets kunder, vilket innebär att det är viktigt att ledningen aktivt arbetar 
med att skapa en miljö där personalen arbetar effektivt utefter en CRM-strategi. 
(Prasongsukarn, 2006) Det är extra viktigt för ledningen att ta en aktiv roll vid CRM-
implementering i företag där tradition och kultur har etablerat separata mål och syften 
(Chen & Popovich, 2003).  
 
Prasongsukarn (2006) talar om ledarskap som en kritisk faktor vid implementering 
och hantering av ett CRM-system. Han menar att det ska vara en kontinuerlig uppgift 
för ledningen på företagets alla nivåer att vårda CRM-systemet. Det är alltså inte 
endast högsta ledningen som måste involveras, utan ledningsrepresentanter från 
försäljnings-, marknadsförings-, kundservice-, tillverknings och IT-avdelningen måste 
också vara delaktiga. En mycket viktig funktion som högsta ledningen utgör, 
tillsammans med representanter ur avdelningarna, är att hjälpa företaget som helhet 
att integrera de viktigaste affärsprocesserna, kombinera relevanta aktiviteter samt 
eliminera de aktiviteter som inte för med sig något värde till kunden (Chen & 
Popovich, 2003). Tanken med att involvera representanter från avdelningarna är att få 
ut kunskapen om företagets CRM-system så nära de anställda som möjligt. Det kan 
till exempel handla om en decentraliserad organisation som använder sig av 
avdelningschefer och/eller ambassadörer/eldsjälar som fungerar som kanaler för att 
förmedla det ”kundorienterade tänk” som CRM-systemet för med sig. Genom att göra 
detta ökar högsta ledningen förutsättningarna för att de anställda ska ta till sig det nya 
systemet och arbeta utefter det kundfokus som ledningen strävar efter att uppnå (Chen 
& Popovich, 2003). 
 
Chen & Popovich (2003) menar att om inte ledningen ger sitt stöd och engagemang 
för CRM-systemet och dess implementering, kommer systemet snabbt att dö ut. En 
grundförutsättning innan företaget implementerar ett CRM-system är att ledningen 
tror på samt har förståelse för de positiva effekter som ett CRM-system för med sig. 
Uppfylls inte dessa krav blir det svårt för ledningen att få personalen att acceptera de 
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förändringar som implementeringen innebär och då är investeringen bortkastad (Chen 
& Popovich, 2003). Citatet nedan är ett exempel på hur attityden hos personalen kan 
se ut om ledningen inte tar ett aktivt deltagande och intresse i CRM-systemet. 
 
“What interests my boss fascinates me, but if my boss isn’t interested I’m not going to 

bother documenting my sales leads.” (Goldenberg, 2010) 
 
Ytterligare krav som ställs på ledningen inför, under och efter arbetet med CRM är 
utbildning av företagets personal. Då en lyckad implementeringsprocess ofta innebär 
omfattande förändringar för personalens dagliga arbete, måste ledningen även 
fokusera på att förbättra personalens kompetens och kunskap vilket ska resultera i att 
risken för motstånd minskar och även potentiellt sett leda till ökad motivation och 
engagemang. (Chen & Popovich, 2003) 
 

3.4.2 Strategi 
	  
Strategi kan definieras som ”ett tillvägagångssätt för att nå ett givet mål” eller ”som 
en generell plan för att allokera resurser till rätt plats för att öka sina förutsättningar 
att lyckas” (Zablah et al., 2004). Inom CRM kan två typer av ”strategier” urskiljas, en 
övergripande strategi vilken ska ta företaget mot en mer kundfokuserad och anpassad 
verksamhet samt en utarbetad implementeringsstrategi vilken beskriver hur företag 
ska gå till väga för att lyckas med implementeringsprocessen i sig. Dessa två beskrivs 
ofta med samma ord, just CRM-strategin, vilket ofta leder till en rad misstolkningar 
och oklarheter gällande strategins syfte och betydelse. (Ryals, 2003). 
 
Gällande den förstnämnda och allokering av resurser, handlar det om att CRM-
strategier ska beskriva hur resurser ska användas för att hålla liv kundrelationer och i 
synnerhet de relationer som skapar mest värde för företaget. Detta synsätt resulterar i 
riktlinjer för att bedöma vilka kunder som är olönsamma och därmed kan väljas bort. 
Fokus och prioriteringar kan därmed riktas mot de långsiktiga kunder som passar bäst 
in i företagets strategiska mål. (Ryals, 2003). Galbreath & Rogers (1999) styrker detta 
synsätt då de beskriver långsiktiga och lönsamma relationer som ett de viktigaste 
målen med CRM. Vidare anser de att detta kräver en lämplig och effektiv fördelning 
av personalen i syfte att ”rätt” arbetsuppgifter ska utföras vid rätt tillfälle vilket kräver 
en genomtänkt strategi. Detta kan härledas till studiens inledande historia som 
handlade om ett optikerföretag som aldrig hörde av sig även fast ett CRM-system var 
implementerat. Troligtvis vill ett optikerföretag knyta så många kunder som möjligt 
till sig för att maximera sin avkastning och att de inte hörde av sig anser vi tyder på 
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att deras CRM-system inte fungerar om syftet var att få en kundfokuserad verksamhet 
med målet att skapa bra kundrelationer. Anledningen till detta skulle kunna vara att 
ledningen inte lyckats fördela ut sina resurser på ett strategiskt sätt och därför var det 
ingen som svarade på en enkel kundorder.  
 
Det resonemang som fördes ovan leder oss in på det Amalia et al. (2003) menar med 
att en tydlig CRM-strategi kan effektivisera kundorienteringen, då företag tack vare 
all den kundinformation som CRM-systemet hanterar, kan rikta sin marknadsföring 
mot de kunder där en relation är önskvärd och mer lönsam. Potentiellt sett leder detta 
till att hanteringen av enskilda kunder kan anpassas för att skapar ”rätt” relationer. 
Vidare handlar strategier inom CRM inte bara om hur befintliga och nya kunder ska 
behandlas utan även att företaget kan anpassa sin hantering av individuella kunder för 
att skapa ”rätt” relationer. Syftet med detta är att maximera företagets lönsamhet 
(Ryals, 2003).  
 
Dimitradis & Stevens (2008) hävdar att försöka inleda en CRM-implementering utan 
en tydlig strategi är riskfyllt och leder ofta till ett misslyckande. I CRM-strategin bör 
det även klargöras hur implementeringsprocessen ska gå till redan från början och 
innehålla aspekter som hur kunder ska bemötas och hanteras på företagets egna 
kundorienterade sätt. Här används CRM-strategi som vi nämnde ovan i en dubbel 
bemärkelse som ett ord för de två strategierna.  En kundorienterad strategi är en 
grundförutsättning för CRM och en lyckad CRM-implementering bygger på att 
företag initialt sett har god kundförståelse. Kundförståelsen är oftast störst hos 
marknadsavdelningen och ett problem som ofta uppstår är att den förståelsen inte 
förmedlas till de som skapar strategierna, det vill säga högsta ledningen. Detta leder 
till att strategierna inte formas utefter vad kunden förväntar sig av företaget och blir 
därmed inte optimalt utformade. (Dimitradis & Stevens, 2008) 
 
Ytterligare komplikationer som uppstår vid CRM-implementering är att strategierna 
inte tar hänsyn till IT och annan teknik som företaget har till sitt förfogande. 
Underliggande orsaker kan vara exempelvis att ledningen inte har kunskap om vad 
tekniken klarar av och är överdrivet optimistiska med målformuleringen. (Dimitradis 
& Stevens, 2008) Konsekvenserna kan bli stora om CRM-strategier utformas utan 
hänsyn till det tekniska system företaget har tillgång till. Det är heller inte ovanligt att 
ledningen gör samma misstag med personalen som med tekniken, alltså att de 
överskattar kompetensen som företagets personal besitter. Om personalen arbetar 
under strategiska mål som de kan inte kan uppnå under rådande förutsättningar, kan 
det leda att de omedvetet förkastar den grundläggande strategin och arbetar utefter 
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förutsättningar som tekniken faktiskt klarar av. Risken med ett sådant beteende kan 
vara att CRM-systemet blir alldeles för tekniskt fokuserat och därmed går de viktiga 
komponenterna människan och processen förlorade (Sin, Tse & Yim, 2003).  
 
Resultatet av dessa beskrivna misstag och komplikationer är att CRM-
implementeringen i många fall misslyckas för att företaget inte kan nå upp till 
förväntade mål och personalen blir omotiverade och negativt inställda till CRM-
systemet. (Dimitradis & Stevens, 2008) Denna ineffektivitet och interna missnöje som 
implementeringsmisslyckandet leder till, speglar sig även externt gentemot företagets 
kunder. Ett icke-fungerande system gör att kunderna kanske inte upplever förväntad 
service, vilket kan få stora konsekvenser för företagets lönsamhet. (Gentle, 2002)  
 

3.4.3 Integration 
	  
Integration inom CRM syftar på hur kundinformation kommuniceras mellan företags 
personal, avdelningar och andra enheter samt även hur den tekniska aspekten av 
CRM-lösningen ska fungerar tillsammans med det befintliga systemet i företaget. 
(Chen & Popovich, 2003) 
 
Som tidigare nämnts innebär en CRM-implementering ofta stora förändringar inom 
företaget. För att minska risken för motstånd inför förändringarna, bör ledningen se 
till att det finns en effektiv kommunikation genom hela implementeringstiden samt att 
den når ut till alla nivåer och avdelningar i företaget. En implementeringsprocess 
resulterar ofta i att vissa positioner drastiskt förändras eller rent av försvinner i 
företaget och därmed är syftet med kommunikationen att vinna personalens förståelse 
och acceptans. (Chen & Popovich, 2003)  
 
I integreringsprocessen handlar det om att sätta kunden i centrum. Detta innebär att 
det måste finnas en välutvecklad kommunikation mellan företagets avdelningar. 
Företag består dock ofta av många avdelningar med varierande uppgifter och roller, 
vilka arbetar relativt individuellt. I sådana företag är det inte alltid självklart att det 
förs en kontinuerlig dialog mellan olika enheter. (Madu & Assumpta, 2003) 
Konsekvensen av detta är att företagets avdelningar har dålig insyn och förståelse för 
varandras verksamhet. Olika avdelningar för med sig olika personligheter och 
värderingar som är mer eller mindre mottagliga för förändringar. Detta kan vara ett 
problem när ett CRM-system ska integreras i verksamheten då tanken är att en 
effektiv kommunikation ska kunna uppstå mellan avdelningar och då måste alla 
avdelningar vara med på samma spår. (Greenberg, 2004) Madu & Assumpta (2003) 
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styrker Greenbergs resonemang då de beskriver att det ofta uppstår myopia-attityder i 
självständiga avdelningar, det vill säga att de sätter avdelningens bästa före företagets, 
vilket kan skada helheten. Vidare är det vanligt bland ett företags avdelningar att de 
ser på kundhantering som något som endast berör försäljnings- och 
marknadsföringsavdelningen. I och med myopia-attityder och den maktkamp detta 
innebär, kan avdelningarna vara motvilliga att dela med sig sin information till andra 
avdelningar då de ser det som att de förlorar konkurrenskraft och fördelar ur ett 
internt företagsperspektiv.  Som tidigare nämnts, kräver ett effektivt CRM-system en 
välutvecklad kommunikation mellan avdelningarna i syfte att få personalen till att 
vara så kundorienterade som möjligt. I företag där det finns separata mål och där 
myopia-attityder existerar, bör utvärderingssystemet förändras till mer kundfokuserad 
utvärdering där incitamentsystemet bygger på exempelvis kundnöjdhet. Syftet med 
detta är att riva murarna mellan avdelningar och få dem att förstå fördelarna med att 
samarbeta istället för att konkurrera internt mot varandra. (Chen & Popovich, 2003) 
 
En lyckad integrering av ett CRM-system kräver att systemet genomsyrar alla nivåer 
och avdelningar i företaget. Det är vanligt att CRM-system endast implementeras på 
synliga avdelningar som har fysisk kontakt med kunden. Risken i sådana fall är att det 
uppstår informationsluckor när kunden kontaktar kundservice eller andra 
bakgrundsfunktioner. (Bradshaw & Brash (2002) Konsekvenserna av dessa 
informationsluckor kan bli stora och skada kundernas syn på företaget. 
Förutsättningarna för kundlojalitet och långsiktiga relationer ökar om hela företaget 
har tillgång till samma information så kunden kan få bästa service var denne än riktar 
sig. (Greenberg, 2004) 
 
Integreringsprocessen handlar dock inte endast om personella frågor utan även om hur 
själva CRM-tekniken i sig ska fungera i företaget. Corner & Hinton (2002) beskriver 
att det kan uppstå komplikationer mellan den nya tekniken och det befintliga 
affärssystemet. 
 

3.5 Beskrivningsmodell samt analysmodell 
	  
Modellen som här presenteras är framtagen för att ur ett teoretiskt perspektiv beskriva 
de variabler som krävs för att besvara våra frågeställningar samt för att uppnå studiens 
syfte. Den illustrerar implementationsprocessen, vilken bygger på de tre 
huvudaspekterna (människan, processen och teknologin) så väl som de påverkande 
faktorerna (ledarskap, strategi och integration), vilka anses kritiska för en lyckad 
implementering och lyckat resultat. Modellens olika delar och nedanstående text är en 
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summering av de teoretiskt kritiska delarna av implementeringsprocessen, med andra 
ord den referensram som presenterades ovan samt gör det möjligt att besvara studiens 
syfte samt valda forskningsfrågor.  
 
Kärnan i modellen består av de tre huvudaspekterna Människan, Processen och 
Teknologin, av vilka det krävs ett dynamiskt samspel för en lyckad implementering. 
Dessa beskrivs i ”3.2 CRM-aspekter (CRM-systemets uppbyggnad samt kritiska 
aspekter)” av Chen & Popovich (2003), Zablah et al. (2004), Becker (2009) samt 
Galbreath & Rogers (1999). Kringliggande kärnan har vi placerat de faktorer som ur 
ett teoretiskt perspektiv påverkar CRM-aspekterna och som beskrivs i ”3.4 Kritiska 
faktorer för CRM-implementering”. Bull (2003), Chen & Popovic (2003) och 
Galbreath & Rogers (1999) menar att CRM är ett komplext system som är 
organiserad kring verksamhetsprocessen, används som en kommunikativ kanal genom 
företaget samt som ibland även är integrerad med befintlig teknologi. CRM-
implementeringen kräver därmed ett effektivt ledarskap, en väl uttänkt strategi samt 
att systemet integreras med organisationens olika delar. Modellen syftar slutligen på 
att om alla dessa beskriva aspekter och faktorer tas i beaktning vid 
implementeringsprocessen, finns det goda förutsättningar för ett lyckat resultat som 
för med sig många fördelar för hantering av kundrelationer.  
 
Slutligen är modellens struktur framtagen för att ligga som grund för den kommande 
analysen och slutsatsen. Tanken är att vi ska revidera modellen utefter den förståelse 
vi har fått när den empiriska undersökningen samt studiens analys är genomförd för 
att ge en pedagogisk illustration av CRM-implementeringens kritiska aspekter samt 
faktorer. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
	  
 

Figur 3.2: Egenkomponerad, sammanfattande modell över de kritiska aspekterna och påverkande 
faktorerna i implementeringsprocessen med hjälp av ovanstående referensram.  
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4 Empiri 
	  
I följande empirikapitel ges inledningsvis en kortfattad beskrivning av samtliga 
intervjupersoner samt deras erfarenheter av CRM-system och implementeringsförsök. 
Vidare presenteras intervjuerna med syfte att använda intervjupersonernas egna ord 
samt följa en struktur vilken återspeglar studiens syfte samt forskningsfrågor. Kapitlet 
avslutas med sammanställning av intervjuernas resultat i form av en tabell. 
 

4.1 Upplägg och vald struktur 
	  
Genom att det fanns en önskan om anonymitet bland vårt urval av intervjupersoner 
har vi valt att benämna samtliga med fiktiva namn. Ida, Karl, Karin, Per och Anders. 
Vidare har kapitlet valts att struktureras på ett sätt som återspeglar studiens syfte och 
forskningsfrågor. Genom vårt val av kvalitativa intervjuer och önskan om djupgående 
data och beskrivningar om tidigare erfarenheter har svaren valt att struktureras på ett 
sätt som gör det möjligt för läsaren att redan under detta kapitel göra en egen 
jämförelse och dra egna slutsatser. Kapitlet avslutas även med en kort 
sammanställning samt en tabell av intervjuernas resultat. 
	  

4.2 Intervjupersonernas bakgrund samt tidigare erfarenheter av CRM 
system 

 
Ida arbetar som ”Site Manager/platschef” på ett internationellt tekniskt företag. 
Erfarenhetsmässigt har Ida tagit del av cirka fem CRM-implementeringar där 
företagen varierat något men hållit sig inom ramen av små eller medelstora företag 
och inom försäljningsbranschen. Hennes roll vid implementeringsprocesserna har 
varit som huvudansvarig i ledningsgruppen för projektet samt som initiativtagare för 
ett införande av ett CRM-system. Ida har även tidigare erfarenhet av CRM-system 
som medarbetare och säljare. Med andra ord har Ida erfarit CRM-implementeringar ur 
två olika perspektiv. Det förstnämnda ur ett ledningsperspektiv med viljan och 
ansvaret för införandet men även ur ett medarbetarperspektiv där beslutet kommit 
ovanifrån och som medarbetare fått anpassa sig till införandet. Vidare har 
implementeringsförsöken genererat olika resultat där vissa lyckats medan andra 
misslyckats.  
 
I det företag där Ida för tillfället är anställd, fanns redan ett CRM-system installerat 
när hon började på företaget. Samtliga anställda på företaget använde systemet med 
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undantag för företagets bästa säljare, vilket innebar att den information som matades 
in i databasen inte var komplett och ansågs därmed som ”oanvändbar” vilket med 
tiden resulterade i att CRM-systemet slutade användas. I dagsläget söker företaget ett 
nytt CRM-system i form av ett ”open-source system”, där valet handlar och baseras 
på att systemet är bra ur en teknologisk aspekt samt att systemet är gratis att köpa in. 
 
Ida berättar: 
På ett företag där jag tidigare var anställd var vi i behov av ett CRM-system så vi tog 
saken i egna händer och försökte utveckla ett eget system som bara skulle användas 
på kontoret i Linköping. Resultatet blev dock inget vidare genom att det uppstod stora 
tekniska problem, systemet blev för komplicerat och för svårarbetat vilket ledde till 
att systemet slutade användas trots att samtliga användare hade höga ambitioner för 
systemet. Vid ett senare tillfälle gjordes ett försök från den centrala ledningen att 
implementera ett CRM-system i hela företaget. För att göra detta utsågs en extern 
projektledare som arbetade med intern marknadsföring och som menade att CRM-
systemet skulle spara de anställda sex timmar per vecka och anställd. Personalen 
insåg dock att detta inte kunde vara sant och då blev det en trovärdighetsfråga istället. 
Projektledaren försökte endast sälja in CRM-systemet med denna 
tidsbesparingsaspekt. Eftersom personalen inte köpte argumenten förstod de aldrig 
nyttan med systemet och inga lyckade resultat uppnåddes.  
 
Karl arbetar som marknads och försäljningschef på ett internationellt företag i 
Linköping som tillverkar tekniska lösningar och produkter samt ansvarar för 
försäljningen inom Skandinavien. Företaget jobbade tidigare utan ett CRM-system 
men för cirka tre år sedan tog de beslutet att införa ett CRM-system genom att 
säljarna och ledningen upplevde ett stor behov av ökat stöd och struktur i sin 
säljprocess. Kunskapen och erfarenheten av CRM inom företaget var begränsat vilket 
ledde till att information söktes externt och till slut valdes ett företag som tillverkar 
och säljer CRM-system. Det är ett mindre system och det är elva anställda som 
använder systemet.    
  
Karin arbetar som divisionschef på ett konsultbolag i Linköping och har tidigare 
arbetat som företagsledare och säljare. Karin har inga egna tidigare erfarenheter av 
CRM-system men har just påbörjat en implementeringsprocess av ett system där 
initiativet kom från säljarnas sida. Karin beskriver själv situationen som en mer eller 
mindre övertalningsprocess där säljarna informerade ledningen om införandets 
fördelar och företagets aktuella behov och nytta för ett CRM-system.   
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Per arbetar som verkställande direktör på ett IT-konsultföretag som är inriktat på 
kvalificerad teknisk systemutveckling och systemintegration. Per har tidigare 
erfarenheter av CRM-system och implementeringsförsök i ett antal olika företag. Per 
har tidigare arbetat i växande företag utan CRM-system och upplevde där stora 
problem vid uppsägningar eller annat bortfall av personal genom att stora delar av 
kundinformationen försvann när personen i fråga lämnade företaget. Per var även med 
i ett eget försök att bygga upp ett CRM-system inom företaget men med stora 
problem genom att systemet blev överarbetat och för komplext så till slut slängde man 
ut det systemet och köpte ett nytt färdigt och enklare system. När Per tog tjänsten som 
VD i sitt nuvarande företag användes inget CRM-system men det fanns många inom 
företaget som bar på tidigare erfarenheter och som använt CRM-system på tidigare 
arbetsplatser. När företaget växte togs snabbt beslutet att införa ett CRM-system och 
då var Per personligen väldigt drivande i implementeringen och ville visa att 
ledningen stod bakom säljarna och gav sitt stöd för en gemensam 
implementeringsprocess. 
 
Anders arbetar som konsult på ett IT-konsultföretag i Linköping som utvecklar och 
säljer affärsdrivna e-handelslösningar. Genom att företaget grundades av en grupp 
tidigare kollegor från ett större företag med ett stort CRM-system fanns det därmed 
mycket tidigare erfarenheter. Upplevelsen från det tidigare företagets system var att 
det lätt blev för komplicerat och för tungt att arbeta med och därmed blev målet att 
införa ett enklare system men utan några större förväntningar på resultat. Men 
samtliga anställda var övertygade om att man ej kunde jobba utan ett CRM-system 
och att det handlade om att anpassa systemet men även sin verksamhet för ett lyckat 
resultat.  
 
Anders berättade att de började med implementeringen av CRM-systemet för ungefär 
ett och ett halvt år sedan. Tidigare användes Excel för att hålla redo på 
kundinformationen och detta fungerade inte i längden genom att det behövdes ett mer 
komplext system. Det är fem till sex anställda som använder systemet.  

	  

4.3 Kritiska aspekter samt problematiska delar av processen 
	  
Ida menar att en implementeringsprocess ibland kan ta flera år. Under processens 
gång förbättras arbetet och anpassningen av CRM-systemet. Anledningen till detta är 
att komplexiteten i systemet till början ofta underskattas. De flesta inom företaget 
inser under implementeringen gång att det handlar om en process och att CRM-
systemet måste anpassas och göras om under tiden för att det ska fungera. Problem 
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ligger dock i att många underskattar hur komplex implementeringsprocessen faktiskt 
är och tror att det ska fungera genom att bara köpa en teknisk lösning. I många fall har 
systemet till en början använts flitigt av de anställda i form av inmatning av 
kundinformation men intresset har snabbt avtagit genom att de inte upplevt någon 
nytta och användning av informationen och slutat använda systemet. Poängen är att 
man som anställd måste veta varför man lagrar informationen samt att någon 
använder den. Ida tror att många företag som köper in ett CRM-system inte tänker 
igenom hur det ska påverka företagets verksamhet i slutänden och därför inte lägger 
ner den tid och resurser som krävs för att det ska lyckas. 
 
Inom processaspekten beskriver Ida att ett bonussystem bör vara direkt kopplat till 
CRM-systemet för att motivera de anställda att använda det. Är CRM-systemet 
kopplat mot bonusen innebär det att det kontinuerligt sker uppföljningar och 
kvalitéundersökningar av hur de anställda arbetar med CRM-systemet. Säljtävlingar 
är ett annat exempel som Ida menar motiverar anställda att använda systemet.  
Somliga CRM-system är lönegrundande och då fungerar det eftersom då måste det 
användas.  
 
Ida hävdar att det absolut inte räcker med att endast köpa in en teknologisk lösning för 
att CRM-systemet automatiskt ska fungera. Man bortser då från hur de interna 
processerna och de anställda kommer påverkas. Säljarna kanske inte vill sitta och 
mata in information in i systemet helt utan vidare. De har så mycket annat att göra och 
har inte tid att mata in allt i CRM-systemet. Det ses som en till arbetsuppgift som de 
kanske inte har nytta av just för tillfället utan snarare först efter ett år och därmed 
skjuts inmatningen upp. 
 
Ida menar att det är svårt att beskriva hur processen går till steg för steg men det är 
viktigt att låt processen ta den tid som den kräver. Man bör sätta upp delmål som kan 
utvärderas och revideras allt eftersom processen framskrider. Det är bra att börja 
smått genom att till exempel prova på en säljgrupp och se hur det går för att sedan ta 
större steg. Vidare tror Ida att många företag inte tänker efter, att de tror att införandet 
inte leder till förändringar för företaget (som i fallet beskrivet tidigare med 
projektledaren som trodde det räckte med att övertyga personalen att CRM-systemet 
innebar tidsbesparingar och inte behövde investera i någon förändring). Återigen 
menar Ida att mycket av problematiken grundar sig i att man ofta underskattar 
komplexiteten av systemet exempelvis att man bara behöver köpa en teknisk lösning. 
I vår bransch, den tekniska branschen, finns det många ”tänkande” människor som 
har behovet att veta hur förändringar gynnar dem, alltså har ett stort behov att inse 
nyttan med förändringen. 
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En viktig poäng, menar Ida, är att det handlar om att få med sig personalen. Har man 
inte personalens samtycke till införandet så är det lönlöst att ens försöka gå vidare 
med ett CRM-system. Ett sätt att få med personalen är att anpassa rätt processer till 
systemet. Det går att driva ett företag utan den teknologiska lösningen, med det går 
inte utan att personalen är med på noterna och det funkar inte att räkna processen ur 
ekvationen. Personalen är absolut viktigast, eftersom investeringen ofta räknas på den 
teknologiska lösningen läggs allt för stor fokus där, i alla fall inom vår teknologiska 
bransch. Många ur ledningen förutsätter att det är smarta människor de har under sig 
och därför behöver man inte förklara så mycket utan det ska de förstå själva – detta är 
del av problematiken. 
 
Karl berättar: 
Vi lade nog ner mest resurser på att få CRM-systemet att praktiskt fungera i det 
dagliga arbetet. Att inte sätta för stora krav till en början på de anställda och deras 
användande. Det är viktigt att systemet anpassas för de som använder det, det ska 
finnas ett flöde i systemet.  
 
Attityden hos personalen är mycket viktig från första början – har man inte det kan 
det till och med leda till att personalen saboterar det. Våra säljare känner inga 
bekymmer med att dela med sig av sin kundinformation. Är du säljare så kommer du 
alltid ha mer information om kunden än vad som står i CRM-systemet så det utgör 
inte direkt ett problem, CRM-systemet fungerar mest som riktlinjer på hur du ska 
arbeta. Vi har inte CRM-systemet kopplat till något bonussystem. Vi har inte sett 
något behov av det.   
 
”Ska man behöva betala Pelle för att äta gröten, så är det något fel på gröten, då 
behövs den ändras, inte Pelle” 
 
Det måste även göras uppföljningar av det som läggs in, det vill säga att det ska synas 
om det är någon som inte använder systemet vilket ska noteras samt åtgärdas så fort 
som möjligt. 
 
Karin anser att CRM-systemet är ett verktyg i säljprocessen. Systemet används av 
säljare som är svåra att styra när det gäller deras beteenden och de bör noteras att 
deras prestationer utvärderas i form av uppfyllda resultat. Med min bakgrund som 
säljare är jag allergisk mot CRM-system för jag har tidigare inte sett hur det gynnar 
mig som säljare. Detta skär sig lite när jag nu arbetar som chef med att implementera 
ett system. Det fallerar ofta på säljarens roll, vad ska krävas av säljaren? Det värsta 
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som kan hända en säljare är att de tvingas att ändra sitt arbete genom en viss typ av 
CRM-verktyg.  
 
Jag har sett många människor i mina år som säljare som sitter på sina kontor om 
dagarna och matar in kundinformation i CRM-system, och vad är värdet i detta? Det 
är lätt att gömma sig bakom systemet och då glöms den personliga kontakten bort, 
alternativt att säljare som bara är ute på uppdrag och då inte matar in någon 
information alls. Man måste hitta ett mellanting vilket vi nu kämpar med i vårt första 
steg i vår implementeringsprocess. 
 

”dåliga säljare gömmer sig bakom systemet, bra säljare fyller inte i det” 
 
Det som är mest komplicerat är nog att veta var man ska avgränsa sig och hur 
beteendeförändringen kommer se ut. Att hitta en balans för att få in användandet i de 
dagliga rutinerna och att skapa det på en nivå som inte känns för krånglig och 
tidskrävande. Ibland vill säljare inte dela med sig av kundinformation just för den 
interna konkurrensen och de kanske anser att de förlorar sitt ”värde” i företaget. Men 
en anställd får absolut inte äga en kontakt utan det ska företaget göra. 
	  
Per tror det ofta brister i förankringen av varför man implementerar ett system och att 
företaget har för hög ambitionsnivå.  Att användandet av CRM-systemet avgörs av 
vad systemet klarar av och inte vad personalen klarar av. 
 
Det är inte enkelt, det blir ofta negativt bland säljare för de inte upplever att de ger 
dem någon nytta. Utan de upplever bara att det är till för ledningen så nyttan för de 
anställda måste klargöras. Försöker man implementera ett CRM-system utan syftet att 
hjälpa säljarna så kommer det inte fungera. Möjligheten att kunna utvärdera de 
anställda måste vara ”prioritering två” så det måste framgå tydligt att detta handlar om 
att förbättra för säljarna. Vidare om systemet är för komplext upplevs det mer som att 
det är till för ledningens skull i deras utvärdering av de anställda. Är det inte lika 
komplext blir det lättare ett stöd för användarna och lättare till hands. Jag tror att man 
ofta överanvänder ett CRM-system och man måste börja enkelt för att sedan gå 
vidare.  
 

”Man måste krypa innan man kan gå”. 
	  
Angående säljprocessen så fanns det vissa komplikationer. ”Där behövs ju inget 
CRM-system” tyckte vissa och att man kunde lika gärna göra allt med papper och 
penna. Det blev mycket diskussioner vilket förvisso inte gjorde något utan det gjorde 
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att man kunde komma fram till en gemensam lösning och anpassa systemet och göra 
det bättre. Det handlar nog om hur man ser på förändringar. Det är mycket svårt att 
förändra beteende och kultur. ”Vi gör som vi alltid har gjort” är vanliga attityder 
vilket leder till problematik. 
 
Jag tror att det ofta blir problem kring att man inte vet vad man köper. Man förväntar 
sig att det automatiskt ska öka försäljning, vilket det inte gör. Många fördelar syns 
bara på lång sikt till exempel att kundinformationen finns kvar även efter en säljare 
försvinner är nått som är svårt som säljare att se som en fördel men för företaget i sig 
en stor trygghet. 
 
Anders beskriver att de avsatte mest tid och resurser på att få CRM-verktyget 
anpassat till sina processer samt att överföra gammal data från Excel in till det nya 
CRM-systemet.  
 
Vi märkte i början att vi ville ha med allt som systemet kunde bidra med och det blev 
för spretigt. Det blev viktigt för ledningen att sätta ner foten och förklara att systemet 
inte ska användas till allt, utan endast användas till det som vi har mest nytta av. 
Systemet ska alltså inte göras för komplext. Resultatet av att mata in allt var att i 
slutänden användes systemet som ett planeringsverktyg och det var inte grundtanken. 
Grundtanken var att systemet skulle vara ett säljverktyg. Ledningen satte därför upp 
riktlinjer om vad verktyget skulle användas till. Projektledarna har svårare att ta till 
sig CRM-systemet än vi säljare. Detta för att vi säljare inte hade något befintligt 
system vilket projektledarna hade kring sina kunder. Det finns ett glapp mellan hur 
CRM-systemet används av projektledarna och säljarna. Säljarna lägger in mer än 
projektledarna och då blir det glapp i informationen.  
 
Ett problem vi har med systemet är att för en omogen kund lägger vi in förväntad 
ordertid och ibland så skjuter man bara upp sådana svaga leads genom att de inte för 
stunden är aktuella men kanske i framtiden. Ledningen ser dock bara att det skjuts 
fram och skjuts fram och aldrig blir någon affär. Vi har därför valt att dessa svaga 
leads ej ska gå upp till ledningsnivå, de förs in i CRM-systemet men bara för vår egen 
del. 
 

4.4 Belysta och påverkande faktorer    
 
Ida anser att en av de viktigaste faktorerna vid CRM-implementeringen är att 
initiativet måste komma från ledningen, det vill säga att de måste ge sitt fulla stöd vid 
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implementeringen. Då många säljare inte vill dela med sig av sin information 
eftersom många arbetar utefter personliga bonussystem. Frågor som ”vems var 
affären?” kan uppstå om säljarna delar med sig och detta gör dem motsträviga att dela 
med sig. Det är ju konkurrens mellan säljare och i ett fall så har folk slutat för den 
säljaren som lagrade informationen inte fick ersättning för sin affär på liknande sätt 
som om denne behållit informationen själv. Eftersom alla delade information kunde 
vem som helst kunna ändra på kundinformationen, gjorde det att det inte gick att 
spåra vems affärs det var. Ida anser att i ett CRM-system måste informationen kunna 
spåras, alltså fortsatt vara personlig så personalen vet att de utvärderas och får 
ersättning för sitt arbete. Personalen vill inte dela med sig information som är 
väsentliga för ens egna affärer, om det inte gynnar dem på ett tydligt sätt. 
 
Karl anser att hur tekniken fungerar i CRM-systemet är helt ointressant när det 
kommer till själva implementeringsprocessen. Vi försöker dock hela tiden hålla det 
enkelt för säljaren, för de ska vara prioriterade i systemet. Det viktigaste är att säljarna 
har nytta av de data de matar in i systemet och här har vi inte sett någon problematik 
med att säljarna inte vill dela med sig. Med CRM-systemet är det framför allt lättare 
att ”backa upp” en säljare som är bortrest. Skulle en kund behöva hjälp så finns all 
kundinformation i systemet. Det är även mycket lättare att se vad som gått snett i en 
affär och lätt att se vad som gått snabbt eller segt gällande offerter. 
 
Har man en stor omsättning på personal är CRM-system extremt viktigt. Exempelvis 
på ett företag fanns inget dokumenterat och när säljare slutade försvann allt. Att ha det 
så är idiotiskt av ledningen. 
 
Karin anser att systemet måste anpassas till användarna, alltså säljarna. En kille från 
företaget som levererade vårt CRM-system kom en dag och utbildade samtliga 
användare och beskrev hur vi praktiskt skulle använda systemet. Vidare måste man 
först definiera syftet med CRM-systemet, det vill säga hur arbetsuppgifterna ser ut 
och hur man måste integrera CRM-systemet med andra befintliga system i företaget. 
Det är också viktigt att man ska kunna spåra informationen, alltså vem som matar in 
den och detta i utvärderingssyfte för att motivera personalen. Till sist är det viktigt att 
inte bara se det som att man köper in ett tekniskt system utan det handlar om mer, 
alltså att man måste ha en tydlig strategi och målsättning för införandet och 
användandet.  
 
Per beskriver att när vi implementerade CRM-systemet i mitt nuvarande företag så 
märkte jag ingen direkt motsträvighet hos säljarna. Vi har här en kooperativ säljkultur 
och i konsultbranschen är man ofta van vid samarbete. Här tjänar vi alla på att 
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samarbeta. I min erfarenhet kommer initiativet ofta både från säljare och ledning. 
Speciellt säljare som kommer från företag med ett fungerande CRM-system kräver 
det sedan i sin nästa anställning. Personligen anser jag att CRM-system är ett måste 
för ett fungerande säljföretag. Jag ser inte CRM-systemet som stor investering. Den 
stora investeringen låg snarare i kultur och processer och inte på tekniken. 
  
Här är det ingen stor del av lönen som bygger på säljresultat utan mer på ett 
gemensamt resultat vilket innebär att intern konkurrens inte är något problem. Men 
jag kan tänka mig att arbetar man under provision så kan det vara ett problem att 
säljare inte vill dela med sig av kundinformation.  
 
Anders såg inte några större problem i själva implementeringsprocessen av CRM-
systemet. Han menar att eftersom de redan hade en kundfokuserad strategi så krävdes 
det inga större förändringar i sättet att se på kunden. CRM-systemet var endast ett 
verktyg för att vi skulle kunna jobba mer effektivt.  
 
Vi köpte in utbildning från det företag som sålde systemet som under en dag var här 
och visade hur tekniken fungerade och det räckte för att få de 5-6 anställda som skulle 
använda det att förstå syftet och hur det fungerade. Vi har inte sett några problem med 
att de anställda har attityder som att de inte vill dela med sig av kundinformationen. 
Det som är mycket positivt med CRM-system är som exempelvis när en av våra 
projektledare slutade för ett tag sen så hade vi kvar all viktigt information om dennes 
kundrelationer. Ytterligare anledningar till att det inte uppstått några större problem är 
att initiativet kom till stora delar från de anställda vilket gjorde att det var lättare att ta 
till sig och acceptera förändringarna.  
	  

4.5 Införandets syfte och förväntningar samt det upplevda resultatet av 
implementeringsprocessen  

  
Ida tycker att ett syfte med att implementera ett CRM-system är att man då ser till att 
relationen och informationen med kunden inte är knuten till en särskild anställd, utan 
istället knuten till företaget i första hand. Genom ett fungerande CRM-system blir 
man mindre sårbar i de fall en medarbetade slutar på företaget, kundinformation är 
alltså lagrad i företaget och inte hos en specifik anställd. För ledningens del är detta 
mycket positivt men det är inte alltid så att personalen uppfattar det så. Många säljare 
anser att detta skapar en risk att förlora viss intern konkurrenskraft genom att dela 
med sig av den kundinformation de själva samlat in. Det blir då viktigt att man kan 
spåra från vilken anställd informationen kommer ifrån.  
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På företag där man lyckats med CRM-implementeringen har man byggt processerna 
kring CRM-systemet. Man har då byggt processerna kring vad den teknologiska 
lösningen faktiskt klarar av och det gäller att få in CRM-tänket i det dagliga arbetet. 
Kravet är att personalen ser vikten och förstår innebörden med att använda CRM-
systemet. På företag där CRM-implementeringen däremot har misslyckats har man 
bara CRM-systemet som en biprocess och inte fokuserat tillräckligt på det nya 
systemet.  
 
Enligt Idas erfarenhet så är det vanligt att när ett företag misslyckas med en CRM-
implementering så skyller man lätt på den tekniska delen av systemet. Detta då det 
anses neutralt att skylla på teknologin som köpts in externt, snarare än att påstå att det 
är de interna aspekterna som personalen och processen som felade och resulterade i en 
misslyckad implementering. Huruvida man skrotar CRM-systemet beror på hur långt 
man är i implementeringsprocessen. Desto tidigare i processen man är då fel 
upptäcks, desto större är risken att man avfärdar systemet. Ledningen däremot lägger 
gärna skulden på de anställda och menar att de inte förstår vad de försöker uppnå, 
snarare än att inse att de inte lyckades lägga upp rätt implementeringsstrategi. 
 
Ida anser att i de fall där CRM-implementeringen lyckats och där systemet fungerat 
bra är ett CRM-system en väldigt bra konkurrensfördel och hjälper extremt mycket i 
den dagliga verksamheten för ett företag. 
 
Karl berättar att de redan innan köpet var väl medvetna om att de flesta företag 
misslyckas med sin CRM-implementering och att många gör det för att de köper in 
alldeles för komplicerade system. Det finns ett gap mellan ledningen och personalen 
som använder det. Ledningen har en tanke om vad systemet ska bidra till och hur det 
ska användas men den tanken delas inte av alla anställda och användare. Ofta ser inte 
de anställda vad systemet kan ge för nytta och hur det kan användas i den dagliga 
verksamheten. Systemet måste därmed anpassas för att de anställda ska kunna ta del 
av systemet på ett sätt som skapar nytta även för säljarna. På vårt företag var alla 
villiga att förändra därför var det lätt att övertyga säljarna om systemets fördelar, ofta 
tycker människor att förändringar är skrämmande men här på företaget välkomnar vi 
förändring. 
 
Ett av syftena med att köpa in CRM systemet var att det inte ska finnas något svart hål 
om en medarbetare slutar på företaget. Det ska vara möjligt att ta över jobbet för den 
som kommer efter någon som slutat. Innan implementering hade alla känslan av att 
det skulle bli extra jobb, men det var ingen som hade något emot det.  
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Karin berättar att de ser CRM-systemet som ett hjälpmedel för att hålla koll på 
företaget och för att kunna följa upp vad säljarna gör. Det finns helt enkelt massa 
information som går att hämta ut ur systemet så länge man lyckas definiera syftet med 
CRM och hur arbetsuppgifter ser ut. Innan vi började implementeringsprocessen 
hörde vi för med leverantörer, ledningar på andra företaget, gick på management 
utbildningar och läst mycket om CRM-system. CRM-system har blivit viktigare 
eftersom vi, Sverige, går allt mer emot ”tjänster” och då måste man ha koll på sina 
kunder. 
 

”Det är inte för att hålla koll på relationer, utan snarare aktiviteter i företaget” 
 
Syftet med CRM-systemet är bland annat att vi måste kunna följa upp våra säljare för 
jag har i dagsläget ingen sätt att göra det på. Vidare måste vi kunna bygga vårt 
kundregister på ett och samma ställe. Än så länge är vi mitt uppe i 
implementeringsprocessen, men på pappret verkar det som att vi hittat en bra nivå på 
införandet och användningsområde. Vi har inte, och kommer nog inte heller i 
framtiden koppla CRM-systemet till ett bonussystem. Min uppfattning är att detta 
snarare handlar om amerikanska företag, vilka jobbar med tydligare utvärderingar i 
form av bonus som sedan kopplas ihop med CRM-systemet. Vi vill främst ha de som 
utvärderingssystem på ledningsnivå, inte att det ska vara bonusgrundande. 
 
Jag ser inte och tror inte att någon särskild stor förändring kommer att ske i vårt 
företag, då vi mest ser CRM-systemet som ett verktyg. Möjligtvis en tätare 
återkoppling till anställda att ”du har inte gjort det här än, gör det”. Det är nog 
företag som säljer produkter och inte har den kundfokusering som vi alltid haft som 
genomför större förändringar i deras verksamheter. Med tanke på nya kunder och nya 
anställda kommer CRM-projektet dock aldrig sluta arbetas med, utan vi ser det 
snarare som en ständig process. 
 
Per tycker att det är mycket smidigt att kunna hålla reda på kunder, alla potentiella 
kunder, hålla reda på alla aktiviteter, samt mail-konversationer. Jag ser mest CRM-
systemet som ett stöd, skulle kunna liknas med en almanacka. Jag är ute mer tid hos 
kunden med detta system då det säger mer eller mindre åt mig vad jag ska göra, vilket 
jag anser är bra. 
 
Vi är mycket nöjda med vårt sista CRM system vilket är ett danskt WEB-CRM i 
molnet, med andra ord ett system som går att bära med sig genom att det öppnas och 
används på Internet. Om man nu misslyckas med implementering är det nog vanligt 
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att man inte skyller på rätt saker, att man skyller på saker som inte alls är den rätta 
orsaken. 
 
Anders beskriver att flera anställda på deras företag hade tidigare erfarenhet av 
CRM-system vilken var att systemen ofta var mycket arbetskrävande med nödvändigt 
att ha för ett företag. Deras mål var ett enkelt system för att undvika tidigare problem i 
form av för komplexa system.	  Vi på företaget är inte vana vid förändringar men när vi 
köpte in systemet fanns ett stort behov av förändring så vi valde att bara köra på. 
Eftersom vi var och är ett växande företag höll det inte att fortsätta lagra information i 
Excelark.	  
	  
Vidare berättar Anders att det fanns ett glapp i informationen för kunder som vi inte 
har pågående kontakt med och dessa luckor behövde fyllas så inte kunderna glömdes 
bort. Excelarken kunde inte hantera all den information som behövdes i dessa fall. 
Med CRM-systemet har vi mycket lättare kunnat hålla koll på statusen för de 
kunderna oavsett vilket stadie de är i. 
 
Vi generar mycket mer projekt än vad vi hade gjort innan och det är inte dumt för att 
det tvingar oss tidigare att börja tänka på hur vår säljcykel egentligen ser ut. Vi har 
ökat vår insikt genom systemet vilket har resulterat i färre säljtimmar och att vi gör 
”rätt saker rätt”. Vi har blivit mer säljeffektiva helt enkelt. Det är mycket tydligare nu 
med ett CRM-system vad som ska göras och säljas till respektive kund. Vi har 
definierat säljstegen mycket tydligare än tidigare men det bör läggas till att vi har 
anpassat systemet mycket till vårt företag samt har vi anpassat oss en hel del för att 
systemet ska användas.  
	  
Anders ser inte CRM-systemet som en kostsam investering i sig. De lade ner ungefär 
25000 kr och drygt 100 arbetstimmar vid implementeringen. Vi trodde dock inte att vi 
skulle behövde ändra våra processer så pass mycket som vi i slutänden blev tvungna 
att göra för att få systemet kopplat till våra dagliga rutiner och sysslor. Vi var under 
uppfattningen att vi inte behövde förändras så mycket innan vi köpte in systemet men 
så blev inte fallet men nu när det gått lite mer tid har det bara gett positiva resultat. 
Men det har krävt en hel del arbete för samtliga på vårt företag. 

4.6 Sammanfattning av de empiriska resultaten  
 
Nedan kommer en tabell presenteras där vi valt att kortfattat sammanställa resultaten 
från samtliga intervjuer. Syftet är att få en överblick samt en klar bild över de 
empiriska data innan vi går vidare till analyskapitlet.	  
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Personer	  
Dimensioner	  

Ida	   Karl	   Karin	   Per	   Anders	  

	  
Kritiska	  aspekter	  samt	  
delar	  av	  processen	  

	  
Underskattar	  
det	  komplexa	  
systemet,	  

kunskapsbrist	  
samt	  anpassa	  
processerna	  
och	  få	  med	  

sig	  
personalen	  

	  

	  
Anpassa	  systemet	  
efter	  företagets	  

behov	  och	  	  
kunskapsnivå	  	  

samt	  få	  	  
med	  sig	  	  

personalen	  

	  
Anpassning	  av	  
systemet	  till	  
de	  dagliga	  

rutinerna	  samt	  
insikt	  om	  att	  
säljare	  har	  ett	  
visst	  beteende	  

	  

	  
För	  hög	  

ambitionsnivå,	  
bristande	  syfte	  
och	  kunskap,	  
attityder	  till	  
förändringar	  

	  
Anpassa	  

systemet	  till	  
företagets	  

säljprocesser,	  
en	  lagom	  nivå	  

på	  
användandet	  
för	  att	  undvika	  
för	  komplexa	  

system	  
	  

	  
Belysta	  och	  

påverkande	  faktorer	  

	  
Ett	  tydligt	  
stöd	  och	  

initiativ	  från	  
ledningen	  
samt	  ett	  

system	  som	  
motiverar	  
säljarna	  till	  
användande	  

	  
Systemet	  ska	  	  
vara	  enkelt	  för	  	  
säljarna	  att	  	  

använda	  samt	  bidra	  
med	  fördelar	  till	  	  

samtliga	  i	  	  
företaget	  

	  
Systemet	  
måste	  

anpassas	  till	  
användarna,	  
utarbeta	  ett	  
syfte	  samt	  en	  
strategi	  för	  

införandet	  och	  
användandet	  

	  
Initiativet	  bör	  

vara	  ett	  
gemensamt	  
beslut	  mellan	  
ledning	  och	  
medarbetare,	  
kooperativ	  
säljkultur	  där	  

företagskulturen	  
är	  en	  avgörande	  

faktor	  
	  

	  
Initiativet	  kom	  
från	  säljarna	  

vilket	  
underlättade	  
processen,	  en	  
kundfokuserad	  

strategi	  
resulterade	  i	  

mindre	  
förändringar	  

	  
Införandets	  syfte	  

	  
En	  kundbas	  
som	  kan	  

bevaras	  och	  
finnas	  kvar	  i	  
företaget,	  
hjälper	  även	  
samtliga	  i	  
företaget	  i	  
den	  dagliga	  

verksamheten	  
	  

	  
Förhindra	  

informations	  
bortfall	  	  

genom	  systemets	  
uppbyggnad	  av	  
	  en	  kundbas	  samt	  

behov	  av	  	  
en	  förändring	  

	  
Uppföljning	  av	  
säljarna	  och	  

samla	  
information	  på	  
ett	  och	  samma	  

ställe	  

	  
Ett	  system	  för	  
struktur	  och	  

kontroll,	  ett	  sätt	  
att	  samla	  all	  info	  
om	  kunder	  och	  
aktiviteter,	  kan	  
liknas	  med	  en	  
almanacka	  

	  
Säljprocessen	  
krävde	  ett	  mer	  

komplext	  
system	  än	  

Excelark,	  samt	  
ett	  behov	  av	  
förändring	  till	  

ett	  mer	  
säljfokuserat	  

företag	  

	  
Införandets	  resultat	  

	  
Vid	  lyckade	  
resultat	  har	  
företagen	  

anpassat	  sina	  
processer	  till	  
systemet	  
samt	  det	  
dagliga	  
arbetet.	  
Vid	  

misslyckade	  
fall	  har	  

systemet	  bara	  
fungerat	  som	  
en	  biprocess	  

	  
Lyckad	  

implementering	  
	  pga	  att	  samtliga	  i	  	  
företaget	  var	  

beredda	  på	  extra	  
arbete	  samt	  
förändring.	  

Misslyckas	  pga	  för	  
komplicerade	  
system	  samt	  ett	  

syfte	  och	  
kommunikationsgap	  

mellan	  ledning	  	  
och	  medarbetare	  

	  
Mitt	  uppe	  i	  

impl.processen	  
och	  jobbar	  

med	  ett	  få	  en	  
balans	  och	  en	  
lämplig	  nivå	  av	  
användandet	  

och	  
uppföljning	  

vilket	  är	  viktigt	  
för	  ett	  lyckat	  

resultat	  
	  
	  

	  

	  
Nöjda	  med	  sitt	  

internet-‐	  
baserade	  CRM-‐	  
system,	  dvs	  
molnbaserat	  
genom	  att	  det	  
är	  lätt	  att	  

använda	  och	  lätt	  
att	  komma	  åt.	  
Vidare	  tror	  att	  
det	  skylls	  på	  fel	  

saker	  vid	  
misslyckade	  

försök	  

	  
Ett	  lyckat	  

resultat	  men	  
det	  har	  krävt	  
mycket	  jobb	  

genom	  
anpassning	  av	  
både	  systemet	  

och	  av	  
verksamheten.	  
Det	  krävdes	  en	  
förändring	  

vilket	  
företaget	  
önskade	  
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5 Analys 
	  
Detta kapitel utgör den del av studien där teoretisk data samt empirisk data 
sammanställs och analyseras för att uppnå vårt syfte samt besvara våra 
forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen samt en 
modifiering av analysmodellen efter analysen och studiens slutliga resultat.  
 

5.1 Analysens valda struktur och modell 
	  
Vi har tidigare, i slutet av referensramen, presenterat vår analysmodell vilken i detta 
kapitel utformar analysens struktur samt tänkta arbetsgång. Den togs fram genom en 
litteraturgenomgång av befintlig forskning inom ämnet samt för att kunna återspegla 
och besvara vårt syfte och forskningsfrågor. Modellen bygger som vi tidigare nämnt 
på tre aspekter, (människan, processen och teknologin) i implementeringsprocessen 
samt tre faktorer, (ledarskap, strategi och integration) som enligt tidigare forskning 
har påvisats vara kritiska för processen och avgörande för ett lyckat 
implementeringsresultat. Vidare har vi valt att analysera varje aspekt och faktor 
separat genom att följa den struktur vår analysmodell illustrerar samt med syftet att 
beröra de forskningsfrågor vi presenterade i vårt inledande kapitel. Inom varje aspekt 
och faktor avslutar vi med att knyta ihop de resonemang som förts under respektive 
rubrik i syfte att göra resultaten mer överskådliga för läsaren. Frågorna behandlar en 
teoretisk och empirisk jämförelse, identifiering av likheter och skillnader samt 
mönster och samband. Detta med hjälp av vår framtagna referensram samt de 
insamlade empiriska data vi erhållit genom intervjuerna. Analyskapitlet avslutas med 
en sammanfattning och en modifiering av vår analysmodell med syftet att skapa en 
modell vilken återspeglar de resultat vår studie har genererat. Med andra ord 
återspeglar modellen den implementeringsprocess som företagen beskriver samt de 
aspekter och faktorer, vilka ur ett teoretiskt samt ett empiriskt perspektiv, visat sig 
kritiska för ett lyckat implementeringsresultat. 
 	  



	   53	  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figur 5.1: Identisk modell av Figur 3.2 som är skapad med hjälp av studiens referensram. Används här i 
syfte att tydliggöra den reviderade modellen som följer nedan i analyskapitlet.   

	  
	  

5.2 CRM- aspekter 
	  
Nedan diskuterar och analyserar vi det teoretiska och det empiriska resultatet gällande 
kritiska aspekter i implementeringsprocessen. 
 

5.2.1 Människan 
	  
Som tidigare nämndes i vår referensram menar vi ”Människan” som aspekt när vi 
refererar till den personal som utför de dagliga CRM-relaterade uppgifterna i företaget 
samt även övrig personal som påverkas av CRM-systemet. 
 
Allen (centerod.com) belyser inom den mänskliga aspekten förändringar, att systemet 
kräver förändringar i metoder, attityder och företagets arbetsmiljö och att samtliga i 
företaget måste ha förståelse för detta och vara med på förändringarna. Vidare tas den 
mänskliga aspekten upp som den mest kritiska delen av implementeringsprocessen på 
grund av det mänskliga beteendets förmåga att motarbeta förändringar och därför 
krävs incitament som motiverar förändringar och användandet av systemet. Samtliga 
respondenter belyser den mänskliga aspekten som kritisk, att den bör tas i beaktning 
och måste bearbetas för att motarbeta problem i införandet och användandet. Ida likt 
Goldenberg (2004) anser att det krävs en stor förståelse för systemet fördelar, att det 
måste vara tydligt för säljarna vad de tjänar på det för att det ska användas och 
accepteras som ett hjälpmedel och inte bara en önskan om kontroll från ledningen.  
  

Ledarskap	   Strategi Integration 

Resultat	  

CRM-aspekter 
	  
	  	  	  	  	  Människan          Processen       Teknologin 
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”I vår bransch, den tekniska branschen, finns det många ”tänkande” människor som 
har behovet att veta hur förändringar gynnar dem, alltså har ett stort behov att inse 
nyttan med förändringen”.  
 
Vidare anser Karl att attityden till förändringar är en avgörande punkt för ett lyckat 
införande, att det till och med kan bidra till sabotage av systemet om man inte har 
med sig personalen, vilket speglar Allens resonemang till fullo. Även Per har 
liknande erfarenheter och har upplevt att det handlar om attityder till förändringar, att 
det handlar om att ha en företagskultur som gillar förändringar och att jobba 
tillsammans. Han belyser ordet "kooperativ säljkultur", att det i grund och botten 
handlar om företagskulturen. Karin beskriver en säljarkultur som är mycket speciell, 
att det handlar om mycket självständiga människor som inte gillar att bli styrda. Att 
det lätt uppstår problem när deras rutiner ska förändras och att många upplever 
systemet som en börda och ett sätt för ledningen att styra och kontrollera.  
 
”Jag har sett många människor i mina år som säljare som sitter på sina kontor om 
dagarna och matar in kundinformation i CRM-system, och vad är värdet i detta? Det 
är lätt att gömma sig bakom systemet och då glöms den personliga kontakten bort, 
alternativt att säljare som bara är ute på uppdrag och då inte matar in någon 
information alls. Dåliga säljare gömmer sig bakom systemet, bra säljare fyller inte i 
det” 
 
Vidare leder detta till att många inte vill dela med sig av sina kunder och deras 
information vilket leder till att systemet upplevs negativt och inte motiverande att 
använda. Detta dilemma delar vissa av respondenterna eller tas de upp hos de 
resterande i form av att de ej upplever detta genom sin vana för förändringar eller 
samarbete mellan försäljarna. Exempelvis menar Anders att han inte upplevt negativa 
attityder till att dela med sig med kundinformation genom att initiativet till införandet 
av systemet kom just från säljarna vilket gjorde att detta dilemma undveks, men han 
kunde förstå att problemet riskerade att uppstå om förändringar upplevdes som 
jobbiga.    
 
Enligt Boulding et al. (2005) finns det dock mycket lite forskning rörande 
personalrelaterade frågor. Det som däremot ändå står klart, är att det är personalen 
som får CRM-systemet att fungera, oavsett hur sofistikerade verktyg som exempelvis 
den teknologiska lösningen än mål vara (Chen & Popovich, 2003; Allen, 
centerod.com). Allen pekar i detta fall på problematiken kring att många företag tror 
att de endast behöver köpa en CRM-mjukvara för att bli mer kundorienterade. 
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Detta beskriver Ida ordagrant, hon påstår att en viktig poäng är att det handlar om att 
få med sig personalen. Har man inte personalens samtycke till införandet, är det 
lönlöst att ens försöka gå vidare med ett CRM-system. Ett sätt att få med personalen 
är att anpassa rätt processer till systemet. Det går att driva ett företag utan den 
teknologiska lösningen, med det går inte utan att personalen är med på noterna och 
det fungerar inte att räkna bort processen ur ekvationen. Personalen är absolut 
viktigast, eftersom investeringen ofta räknas på den teknologiska lösningen läggs allt 
för stor fokus där, i alla fall inom vår teknologiska bransch. Många företag som köper 
in ett CRM-system tänker inte igenom hur det ska påverka företagets verksamhet i 
slutänden och lägger därför inte ner den tid och resurser som krävs för att det ska 
lyckas. 
	  
I Goldenbergs (2004) mening är ”människan” roten till varför så många CRM-
implementeringar inte når förväntade resultat.  Detta hade vi som författare en tanke 
om innan studien och som även visat sig genom arbetets gång vara en mycket omtalad 
och påvisad kritisk aspekt. Teorin har visat sig återspegla den empiriska verkligheten i 
våra undersökta fall och ur den mänskliga aspekten. Den har beskrivits som mycket 
problematisk genom det mänskliga beteendet som gärna motarbetar förändringar men 
som kan undvikas genom en företagskultur som gärna arbetar tillsammans och är 
vana eller öppna för förändringar. Det bör även tilläggas att kulturen präglas mycket 
av vilka produkter eller tjänster företag säljer och hur försäljningen av dessa går till. 
När det handlar om tekniska företag, som ofta arbetar i en mycket innovativt krävande 
bransch, har visat sig vara företag som är vana vid förändringar eller mycket öppna 
för förändrade rutiner i det vardagliga arbetet.  
 
Den mänskliga aspekten och dess inverkan och betydelse för ett lyckat 
implementeringsresultat berör vi även i den inledande problemdiskussionen där vi 
hänvisar till Becker (2009). Vi anser detta mycket relevant för vår studie och 
återkommer till detta i vår sista och sammanfattande del av analysen.  
 

5.2.2 Processen  
	  
Som nämnt i referensramen, angående processer, menar tidigare forskning att alla 
företag med kundrelationer har redan innan de planerar att implementera ett CRM-
system, någon slags arbetsmetod för kundbemötande inom företaget. Det intressanta 
under en CRM-implementering är hur arbetsmetoden kommer förändras och hur detta 
ska gå till för att företaget ska dra nytta av förändringen. CRM-systemet hjälper 
företag att samla information om kunder så företaget kan anpassa sin 
verksamhetsprocess för att maximera kundnöjdheten. De positiva förändringar i 



	   56	  

företagens arbetsmetoder som CRM-system för med sig resulterar ibland i 
signifikanta förbättringar i verksamhetsprocessen (Chen & Popovich, 2003). Anders 
menade under intervjun att de som företag inte trodde sig behöva förändra sina 
processer så pass mycket som de i slutänden blev tvungna att göra för att få systemet 
kopplat till deras dagliga rutiner och sysslor. Detta upptäcktes tidigt i 
implementeringsprocessen och det resulterade i slutänden i mycket positiva resultat. 
Ida beskriver detta fenomen som att många företag inte tänker efter, att de tror att 
införandet inte leder till förändringar för företaget. Anders hävdar dock att synen på 
kunden inte har förändrats för dem då de redan hade en bred kundfokuserad strategi 
innan CRM-systemet köptes in. Han beskriver vidare att de, via CRM-systemet, blivit 
tvingade att sätta definitioner på aktiviteterna i företaget vilket har gjort att de ökat sin 
insikt i verksamhetsprocesserna. Detta har resulterat i färre säljtimmar och att de gör 
”rätt saker rätt”. Anders anser att de helt enkelt har blivit mer säljeffektiva. Han 
anser att det nu är mycket tydligare med ett CRM-system vad det är som ska göras 
och vad det är som ska säljas till respektive kund. Anders är tydlig med att påpeka att 
det har krävts mycket arbete för samtliga användare på företaget, men också att det 
inte bara handlar om företagets förändring utan även att CRM-systemet framförallt 
måste anpassas till verksamhetsprocesserna. Ida beskriver att på företag där CRM-
implementeringen lyckats, har processerna byggts kring CRM-systemet, det vill säga 
att verksamhetsprocesserna har förändrats och anpassats för att optimera 
användningen av systemet. I de fallen har det tagits i beaktning vad den teknologiska 
lösningen faktiskt klarar av och det gäller att få in ”CRM-tänket” i den dagliga 
arbetsprocessen. Kravet är att personalen ser vikten och förstår innebörden med att 
använda CRM-systemet. På företag där CRM-implementeringen däremot har 
misslyckats har CRM-systemet bara funnits som en biprocess och tillräckligt fokus på 
det nya systemet har inte lagts.  
 
I referensramen beskrevs det även att företag behöver tänka på att 
verksamhetsprocessen inte endast behöver förändras under själva 
implementeringsperioden, utan även efter CRM-systemet är på plats. (Chen & 
Popovich, 2003) Även Chen & Popovich (2003) menar att verksamhetsprocessen är 
något som hela tiden måste utvärderas och anpassas till kundens krav och 
förväntningar, inte bara under CRM-implementeringen utan också efter. (Chen & 
Popovich, 2003) Detta ligger i linje med det som Ida hävdar i sin intervju, att det 
kontinuerligt måste ske uppföljningar och kvalitéundersökningar av hur de anställda 
arbetar med CRM-systemet i verksamhetsprocessen. Ida menar att för att lyckas med 
detta bör ett bonussystem vara direkt kopplat till CRM-systemet i syfte att motivera 
de anställda att använda det. Säljtävlingar är ett annat exempel som Ida menar 
motiverar anställda att använda systemet. Somliga CRM-system är även till viss del 
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lönegrundande och då fungerar det eftersom då måste det användas och utvärderas 
även efter CRM-systemet är på plats. 
 
Vidare beskriver tidigare forskning att det är viktigt att tänka på att inte förändra för 
mycket på en gång och utan göra det bitvis för att det inte plötsligt ska bli en radikal 
förändring som företaget inte klarar av. Tanken med att förändra processerna bitvis är 
dels för att se hur företaget klarar av det nya systemet och dels för att det går att 
anpassa förändringen under implementeringstiden om nya tankar växer fram. 
(Goldenberg, 2006) Ida beskriver detta som att det är svårt att beskriva hur processen 
går till steg för steg men det är viktigt att låt processen ta den tid som den kräver. 
Delmål bör därmed sättas upp, som kan utvärderas och revideras allt eftersom 
processen framskrider, detta då implementeringsprocessen ibland kan ta flera år och 
under processens gång förbättras arbetet och anpassningen av CRM-systemet. Ida 
hävdar att mycket av problematiken grundar sig i att man ofta underskattar 
komplexiteten av systemet, som till exempel att många tror att de bara behöver köpa 
en teknisk lösning och att det automatiskt ska fungera. Detta ligger i linje med det 
Giga (2001) skriver om att det råder en generell undervärdering av komplexiteten av 
systemet. De flesta inser under implementeringens gång att det handlar om en process 
och att CRM-systemet måste anpassas och göras om under tiden för att det ska 
fungera. Det är bra att börja smått, beskriver Ida, genom att till exempel prova på en 
säljgrupp och se hur det går för att sedan ta större steg. Även Karl hävdar att det är 
viktigt att sätta upp delmål under implementeringsprocessen. Han berättar att de lade 
ner mest resurser på att få CRM-systemet att praktiskt fungera i det dagliga arbetet, att 
det var viktigt att inte sätta för stora krav till en början på de anställda och i deras 
användande av systemet. Det som är mest komplicerat är att veta var man ska 
avgränsa sig och hur beteendeförändringen kommer se ut. Att hitta en balans för att få 
in användandet i de dagliga rutinerna och att skapa det på en nivå som inte känns för 
krånglig och tidskrävande. Karl avslutar ämnet med att betona vikten av att systemet 
anpassas för de som använder det, det ska finnas ett flöde i systemet.  
 
För att sammanfatta det som sagts under processaspekten menar samtliga forskare att 
processaspekten är mycket kritisk på grund av de stora förändringar i 
verksamhetsprocessen företagen måste genomföra för att lyckas med CRM-
implementeringen. Vår empiriska forskning bekräftar till viss del det teoretiska 
perspektivet, med viss skillnad eller förtydligande. Att verksamhetsprocessen ofta 
behöver förändras vid implementering av ett CRM-system är tydligt, men i vilken 
grad beror det till stor del på hur kundfokuserade företaget tidigare var. 
Processaspekten ses även ur vår empiriska forskning som kritisk, då för att lyckas 
med implementeringen, måste processen knytas kring CRM-systemet. Det handlar i 
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praktiken om att den tekniska lösningen bör optimeras för den rådande processen och 
i den mån det behövs måste processen anpassa sig till vad tekniken faktiskt klarar av 
och hur den fungerar, annars kommer systemet inte användas. Problematiken grundar 
sig ofta i att komplexiteten av systemet underskattas och företag tror sig endast 
behöva köpa ett CRM-system och det ska automatiskt fungera utan att behöva 
anpassa processerna för användandet. En av de mest kritiska delarna inom 
processaspekten, som även är gemensamt för samtliga intervjupersoner, är att införa 
användningen av systemet och förändra verksamhetsprocessen stegvis, genom att 
sätta upp delmål. Anledningen till detta är dels, som vi även nämner under 
människoaspekten, att människan ofta är motstridig inför förändringar och att göra 
små förändringar i taget underlättar acceptansen och förståelsen hos de anställda. Men 
det handlar också dels om att göra för stora förändringar på en gång innebär risker då, 
precis som Ida påpekar, implementeringen och syftet med CRM-systemet inte alltid 
är särskilt genomtänkt, vilket kan innebära att företaget inte klarar av en radikal 
förändring.  
	  

5.2.3 Teknologin  
	  
Enligt Zablah et al. (2004) är de tekniska lösningarna inom CRM ett verktyg som 
möjliggör radikala förändringar i verksamhetsprocesser med syfte att drastiskt 
förbättra företagets prestationer. Ett tekniskt stöd åt företagets alla avdelningar som 
kräver åtkomst av information rörande exempelvis kunder och produktion.  
 
Hammer & Champy (1993) anser att tekniken har möjlighet att lagra stora mängder 
data och hur företaget hanterar all lagrad information har en stor betydelse inom CRM 
och dess syfte. Att de tekniska lösningarna kan vara till stor nytta genom dess 
förmåga att samla och analysera exempelvis information om kundernas köpmönster 
och tolka kundbeteenden för att underlätta företag att leverera kundanpassad service. 
Tack vare all de data tekniken kan lagra, kan företag använda historiska transaktioner 
och annan kundinformation för att förbättra sina framtida kundrelationer.  
 
Litteraturen tar alltså upp tekniken som ett verktyg med stora möjligheter till 
förbättrade prestationer i form av effektivare och mer strukturerade 
verksamhetsprocesser samt ett verktyg för förbättrade kundrelationer genom lagring 
och analysering av kundinformation.  
 
Ida beskrev tidigt i intervjun att ett stort problem dock ligger i att många underskattar 
hur komplex implementeringsprocessen faktiskt är och tror att allt ska fungera genom 
att bara köpa en teknisk lösning. Hon anser att man bortser då från hur de interna 
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processerna och de anställda kommer påverkas. Att säljarna i många fall inte vill sitta 
och mata in information i systemet genom att de har så mycket annat att göra och helt 
enkelt inte har tid att mata in allt i CRM systemet. Många upplever systemet som en 
extra börda eller uppgift utan större nytt för de själva och deras arbetsuppgifter. 
  
Detta är snarare en beskrivning av problematik, där tekniken inte underlättar utan lätt 
misstolkas och inte används på rätt sätt. Liknande exempel tar ett flertal av 
respondenterna upp, erfarenheter vilka visar på att det råder en viss underskattning av 
det komplexa systemet. Att den tekniska delen snarare leder till problem än bidrar till 
stöd i många fall om tekniken ses som ett införande utan förståelsen av att det krävs 
kunskap, en implementeringsprocess vilken förbereder och underlättar införandet och 
användandet av systemet. Ida beskriver att det i många fall inte handlar om fel på 
själva mjukvaran utan att det är det mänskliga beteendet som inte inser systemets 
behov av anpassning och förändring till företagets verksamhet och på så sätt tror att 
allt kommer att lösa sig med bara ett bra tekniskt system.  
 
Per beskriver att det finns en viss tendens att överarbeta eller överanvända systemet, 
att många företag lägger sig på en för hög användningsnivå i starten som inte är 
anpassad till företagets kapacitet.   
 
”Jag tror att man ofta överanvänder ett CRM-system. Man måste börja enkelt för att 
sedan gå vidare. man måste krypa innan man kan gå”.  
 
Anders beskriver att deras mål var ett enkelt system för att undvika tidigare problem i 
form av för komplexa system.	  Att	  de på företaget inte är vana vid förändringar men 
när de köpte in systemet fanns ett stort behov av förändring och därför valde de att 
bara köra på. Han menar att eftersom de är ett växande företag var det inte hållbart att 
fortsätta lagra information i Excelark. 
	  
Per och Anders delar uppfattningen angående att CRM-system är mycket komplexa 
och att det därmed lätt uppstår problem om företag inte inser sina egna begränsningar 
och inte anpassar systemet efter sin verksamhets kompetens och möjligheter. Det 
finns tendenser att misslyckas om man tar på sig ett mycket komplicerat system eller 
tror att man ska utnyttja allt som systemet är kapabelt till. Detta har Per och Anders 
med sig från tidigare upplevelser av CRM-system och har vid deras senaste införande 
tänkt mycket på att ha ett så lätt system som möjligt samt i åtanke att det kommer att 
handla om en förändring för företaget, speciellt i säljprocessen. 
 
Enligt Idas erfarenhet så är det vanligt att när ett företag misslyckas med en CRM-



	   60	  

implementering så skyller man lätt på den tekniska delen av systemet. Detta då det 
anses neutralt att skylla på teknologin som köpts in externt, snarare än att påstå att det 
är de interna aspekterna som personalen och processen som felade och resulterade i en 
misslyckad implementering. Per nämner att han anser att den tekniska delen ur ett 
investeringsperspektiv inte var den största utan att resurserna snarare har gått åt till att 
få en lämplig företagskultur och passande processer.   
 
Karl anser att hur tekniken fungerar i CRM-systemet är helt ointressant när det 
kommer till själva implementeringsprocessen. Vi försöker dock hela tiden hålla det 
enkelt för säljaren, för de ska vara prioriterade i systemet. Med CRM-systemet är det 
framför allt lättare att ”backa upp” en säljare som är bortrest. Skulle en kund behöva 
hjälp så finns all kundinformation i systemet. Det är även mycket lättare att se vad 
som gått snett i en affär och lätt att se vad som gått snabbt eller segt gällande offerter. 
Han avslutar med att berätta att de redan innan köpet var väl medvetna om att de 
flesta företag misslyckas med sin CRM implementering och att många gör det för att 
de köper in alldeles för komplicerade system. 
 
För att summera dessa anseenden och erfarenheter, ser vi en tydlig tendens att 
litteraturen eller teorin visar på en rad positiva och dramatiska effekter av det tekniska 
systemet eller delen av processen. Den beskriver ett resultat av struktur och ordning 
vilken kan leda till lagring av stora mängder information och bättre kundrelationer. 
Detta håller respondenterna med om, att deras syfte med införandet och tidigare 
erfarenheter av resultat av systemet stämmer överens med den beskrivna bild men att 
detta är vid optimala implementeringar vilka sällan uppstår i verkligheten. Att det 
handlar om många misstolkningar eller under- och övervärderingar av den tekniska 
delen av systemet, men inte på grund av fel i det tekniska systemet utan en mänsklig 
faktor som leder till bristfälliga implementeringar och förståelse av systemet.       
 
Där var det tydligt att den tekniska delen av systemet, själva användandet var ett 
hinder och att det många gånger upplevdes som jobbigt och mycket arbetskrävande. 
Att det tog mycket tid och upplevdes som en extra arbetsuppgift utöver de dagliga 
sysslorna vilket resulterade i att det kändes svårt att hinna med under dagen och att 
det därför inte upplevdes särskilt gynnsamt genom att det tog tid från arbetet med 
kunderna. Systemet gav även en negativ känsla i form av att medarbetarna upplevde 
sig kontrollerande från ledningens sida, att nyttan och önskan låg i ledningens 
kontrollbehov vilket bara skapade extra jobb för de som verkligen var tvungna att 
använda systemet.  
 
Ett par intressanta tankar eller reflektioner dök även upp under undersökningens gång.	  
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För	   det	   första,	   då flertalet av de besökta företag agerade inom den tekniska 
branschen, fanns det ett tydligt tekniskt intresse, förståelse och kunskap för CRM-
mjukvaran, vilket resulterade i att den mänskliga aspekten blev mycket intressant ur 
ett tekniskt perspektiv. Det uppstod en tydlig skillnad mellan de företag som var inom 
den tekniska branschen genom att det i dessa företag inte uppstod något tydligt 
motstånd till CRM-systemet eller känsla av upplevt extra arbete, vilket var synligt i de 
övriga företagen. De var istället mycket positiva till systemets fördelar i form av 
strukturering av deras arbete samt positiva förändring till bättre säljprocesser och mer 
överskådlig information. Vidare var deras allmänna kunskap om just CRM-system 
inte speciellt stora men de visade på stor övertygelse om att systemet var ett 
nödvändigt verktyg. För det andra nämnde flera av intervjupersonerna att användare 
av CRM-system i vissa fall kunde utveckla ett beteende där de gömmer sig bakom 
systemets kommunikativa möjligheter. Intervjupersonerna beskrev detta som att det 
blev väldigt bekvämt för exempelvis säljare att sitta framför datorn istället för att åka 
ut till kunden för information, göra återbesök eller liknande. Det blev därmed ett sätt 
att slippa ta kontakt med sina kunder öga mot öga. Detta beskriver vi författare som 
att systemet kan resultera i ett mänskligt tekniskt hinder.  
 

5.3 Kritiska faktorer 
	  
Nedan diskuterar och analyserar vi det teoretiska och det empiriska resultatet gällande 
de kritiskt påverkade faktorerna i implementeringsprocessen. 
 

5.3.1 Ledarskap  
	  
Det är mycket vanligt i företag att förändringar följs av invändningar och oenighet 
bland personalen, vilket kan komma att skada företaget och det är därför mycket 
viktigt att företagsledningen arbetar för att få personalen att acceptera förändringarnas 
innebörd. (Galbreath & Rogers, 1999) Med referensramen som grund spelar 
ledningen en mycket viktig roll vid implementeringen för att om de inte ger sitt stöd 
och engagemang för CRM-implementeringen, kommer systemet snabbt att förkastas 
(Becker, 2009; Chen & Popovich, 2003; Prasongsukarn, 2006). En grundförutsättning 
innan företaget implementerar ett CRM-system är att ledningen tror på samt har 
förståelse för de positiva effekter som ett CRM-system för med sig. Chen & Popovich 
(2003) Karin, vars företag är mitt i implementeringsprocessen, berättar att det främsta 
syftet med systemet är att kunna hålla koll på företaget och följa upp vad säljarna gör 
samt att bygga kundregistret på ett och samma ställe. Hon beskriver vidare att under 
hennes tid som säljare var hon allergisk mot CRM-system, vilket gjort henne 
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medveten om vikten av ledningens roll vid implementeringen och att säljarna måste 
motiveras på rätt sätt och detta är något de kommer ha i baktanke när de så 
småningom ska börja använda sitt system. Ida och Karl har liknande tankar som 
Karin gällande ledarskap. De menar att CRM-system ofta är mycket positivt för 
ledningen då det skapar möjlighet för ökad insikt i företaget, men att det inte är alltid 
som personalen ser nyttan med systemet. Flera av intervjupersonerna hävdar att om 
CRM-systemet ska accepteras av personalen måste ledningen inse att deras egna 
intressen måste komma i andra hand. De menar alltså att det mest effektiva sättet att 
vinna personalens acceptans är att få personalen att förstå nyttan med systemet och att 
det kommer hjälpa dem i det dagliga arbetet. Detta i syfte att personalen inte ska se 
det som att ledningen gör det exempelvis i övervakningssyfte. 
 
Utbildning, har varit ett ofta återkommande begrepp under undersökningsprocessen. 
Ida beskriver att en del av implementeringsproblematiken kretsar kring att ledningen 
ofta resonerar att personalen de har under sig är smarta och därför behöver inte 
ledningen förklara varför personalen ska använda systemet, utan det ska de förstå 
själva. Ida och flera av intervjupersonerna betonar vikten av att utbilda personalen för 
hur de ska använda systemen och framför allt varför, just för att få personalen att inse 
nyttan med systemet och inte bara se problemen med att det kan kräva lite extra 
arbetstid att mata in information i systemet. I referensramen beskriver Chen & 
Popovich (2003) utbildning som en kritisk faktor. De menar att då en lyckad 
implementeringsprocess ofta innebär omfattande förändringar för personalens dagliga 
arbete, måste ledningen även fokusera på att förbättra personalens kompetens och 
kunskap. Detta ska då resultera i att risken för motstånd minskar och även potentiellt 
sett leda till ökad motivation och engagemang bland personalen. Prasongsukarn 
(2006) menar att det ska vara en kontinuerlig uppgift för ledningen på företagets alla 
nivåer att vårda CRM-systemet. Anders berättar att en ytterligare viktig roll som 
ledningen spelar är att de måste begränsa och anpassa användandet av systemet. Han 
fortsätter detta med att förklara att det är vanligt, speciellt för tekniskt intresserade 
personer, att vilja ta med allt som systemet kan bidra med vilket i slutänden blir för 
komplext. Ledningen måste då sätta avgränsningar och riktlinjer för hur systemet ska 
användas för att maximera nyttan.  
 
Vidare har det under vår empiriska undersökning framgått att det är mycket viktigt att 
ledningen definierar systemets användning i den mån att all information som 
användare matar in i systemet måste senare kunna härledas till den enskilde 
användaren. Ida menar att då många säljare inte vill dela med sig av sin information 
eftersom de ofta arbetar utefter personliga bonussystem. Om systemet inte är anpassat 
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för detta och informationen inte kan härledas till individuella säljare kan frågor som 
”vems var affären?” uppstå om säljarna delar med sig och detta kan göra dem 
motsträviga att dela med sig. Det är ju konkurrens mellan säljare och i ett fall har 
personal slutat av den anledningen att säljaren som lagrade informationen inte fick 
ersättning för sin affär på liknande sätt som om denne behållit informationen själv. 
Återigen handlar det om nyttan med systemet, får inte ledningen personalen att inse 
nyttan kommer systemet aldrig användas effektivt. Detta kan resultera i att några 
använder det och några gör det inte, vilket skapar en ofullständig kunddatabas. Av de 
undersökta företagen att döma, vilka är av små eller medelstora karaktärer, upplever 
inte intervjupersonerna detta som ett problem då personalen arbetar så pass nära 
varandra. Anders menar att personal som inte redan har ett befintligt system att arbeta 
utefter, har lättare att ta till sig och börja använda ett CRM-system. Han beskriver att 
det finns glapp i deras kunddatabas för att säljarna använder systemet fullt ut men 
projektledarna gör det inte av den anledningen att projektledarna redan innan 
implementeringen av CRM-systemet använde ett annat system.  
 
I referensramen beskriver vi ledarskap som en kritisk faktor vid implementering och 
hantering av ett CRM-system, vilket vi efter vår empiriska undersökning även kan 
bekräfta. Ur både det teoretiska och det empiriska perspektivet beskrivs ledningens 
engagemang som mycket viktigt, att de tar initiativ för att visa på nyttan med 
systemet. En kritisk faktor inom ledarskap är att personalens nytta måste komma i 
första hand. Det vill säga att ledningen måste ge personalen en känsla av nytta och 
motivation till att använda systemet, och ledningens nytta måste därmed komma i 
andra hand. Eftersom ledningens syfte ofta är att kunna utvärdera och följa upp 
personalens arbete, är det något som mer eller mindre kommer automatiskt när CRM-
systemet används effektivt. Flera av intervjupersonerna beskriver även att det 
underlättar ledningens arbete om personalen är de som kommer med förslaget att 
köpa in CRM-systemet. Detta ses inte som helt ovanligt av intervjupersonerna då de 
menar att personal som kommer med tidigare erfarenheter av CRM-system, mer eller 
mindre kräver att de får arbeta med det igen. Detta anser vi tyder på att utbildning är 
något som är mycket viktigt för implementeringsprocessen och även på att personal 
som inser eller har insett nyttan med CRM-system har mycket lättare att acceptera 
det.  
 
Vidare, med vår empiriska undersökning som grund, hävdar vi att eftersom 
implementeringsprocessen ofta är en mycket tidskrävande process som kan sträcka 
sig över flera månader eller till och med flera år är det också naturligt att en stor 
mängd data krävs för att nå det slutliga målet med implementeringen. Det är även 
naturligt att människor är motsträviga inför förändringar när de inte förstår hur det 
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påverkar dem positivt. Kommentarer som ”det var bättre förr” och ”så här har vi 
alltid gjort tidigare och det har fungerat bra” är vanliga. Utifrån det som sagts om 
ledarskap ovan menar vi att det är viktigt att ledningen avgränsar användningen av 
CRM-systemet, sätter upp riktlinjer och delmål som medarbetarna upplever att de kan 
uppnå. Resultaten måste kontinuerligt utvärderas och detta arbete kräver ett aktivt 
engagemang av ledningen. Syftet är att hålla medarbetarna motiverade och få dem att 
acceptera förändringarna. Avslutningsvis under ledarskap menar vi att likheterna är 
stora mellan det teoretiska och det empiriska resultatet, men teorierna är ur väldigt 
generell karaktär medan det vår forskning visar på ett större djup inom de områden 
tidigare forskning berör. Vår empiriska forskning bekräftar att ledningens måste vara 
engagerad i implementeringsprocessen för ett lyckat resultat ska uppnås samt att 
personalen måste utbildas för att lära sig hur de effektivt och med störst nytta ska 
använda systemet. Vidare trycker det empiriska resultatet på vikten av att ledningen 
måste se till att systemet utformas för att det ska kunna härledas vem ur personalen 
som lagrat kundinformationen samt även att systemet avgränsas till att endast ”rätt 
och relevant” information lagras.	  
	  

5.3.2 Strategi  
	  
Teorin beskriver två typer av strategier inom CRM, en övergripande strategi vilken 
har syftet att ta företaget mot en mer kundanpassad verksamhet samt en utarbetad 
implementeringsstrategi vilken beskriver hur man ska lyckas med själva 
implementeringsprocessen i sig. Detta leder ofta till misstolkningar genom att de båda 
ofta går under samma benämning eller namn, CRM-strategi. (Ryals, 2003) 
 
Gällande den förstnämnda övergripande strategin och allokering av resurser, handlar 
det om att CRM-strategier ska beskriva hur resurser ska användas för att hålla liv i 
kundrelationer och i synnerhet de relationer som skapar mest värde för företaget 
(Ryals, 2003). Galbreath & Rogers (1999) styrker detta synsätt då de beskriver 
långsiktiga och lönsamma relationer som det viktigaste målet med CRM. Vidare anser 
de att detta kräver en lämplig och effektiv fördelning av personalen i syfte att ”rätt” 
arbetsuppgifter ska utföras vid rätt tillfälle vilket kräver en genomtänkt strategi.  
 
Det var tydligt att intervjuerna ej kretsade kring CRM-strategier eller vikten av en 
utarbetad strategi för införandet. Ordet strategi nämndes knappt under intervjuerna 
utan fokus låg mer på samarbete, förändringar och attityder. För att börja med 
Galbreath & Rogers (1999) åsikt att det viktigaste målet med CRM är långsiktiga och 
lönsamma relationer skiljer sig denna syn på mål eller syfte markant från samtliga 
intervjuer där syftet eller målet snarare handlar om ett behov av lagring eller struktur 
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på kundinformation. En fråga om skydd eller styrka när det handlar om att lagra 
kundinformationen inom företaget för att undvika bortfall exempelvis när personal 
slutar eller byter tjänst.    
 
Vidare menar Amalia et al. (2003) att en tydlig CRM-strategi kan effektivisera 
kundorienteringen, då företag tack vare all den kundinformation som CRM-systemet 
hanterar, kan rikta sin marknadsföring mot de kunder där en relation är önskvärd och 
mer lönsam.  
 
Även denna beskrivning tyder på ett syfte vilket inte riktigt överlappar det vi fick 
beskrivet under samtliga intervjuer. Dock kan detta tyda på ett mer utvecklat 
användande av CRM-systemet och dess information genom en längre tid av 
användande och utvecklande eller helt enkelt en annan tanke och behov av systemet 
redan vid införandet. Varierande syften eller tankar med systemet påverkar dock ej 
behovet av en utarbetad strategi, utan är i många fall ett krav för att alla i företaget är 
införstådda i implementeringsprocessen. Med andra ord vet vad systemet innebär, 
varför man vill införa det och vad man vill uppnå för ett lyckat resultat. Intervjuerna 
visade på förståelse och kunskap om en plan angående hur införandet skulle fortgå 
men det var även tydligt att det inte var något som alltid blev dokumenterat eller 
kontinuerligt utvärderat eller fastnade tankarna på ledningsnivå och gick inte ända 
fram till medarbetare och samtliga användare av systemet. 
 
Exempelvis beskrev Karin i slutet av hennes intervju att det är viktigt att inte bara se 
det som att man köper in ett tekniskt system utan det handlar om mer, alltså att man 
måste ha en tydlig strategi och målsättning för införandet och användandet. En klok 
inställning, helt rätt anser vi författare, men samtidigt måste man inse att det är en 
lång väg att gå och att det handlar om att få det realiserat i den verkliga verksamheten 
och hela organisationen. 
 
Om vi återgår till den övergripande strategin berättade Anders att han inte såg några 
större problem i själva implementeringsprocessen av CRM-systemet. Han menar att 
eftersom de redan hade en kundfokuserad strategi, krävdes det inga större 
förändringar i sättet att se på kunden. CRM-systemet var endast ett verktyg för att vi 
skulle kunna arbeta mer effektivt. Detta kan tyda på att det helt enkelt handlar om hur 
företagen ser ut innan införandet av systemet, utgångspunkt och förutsättningar. Men 
även detta anser vi vara en ytterligare anledning till planering och utarbetning av 
strategier. Olika utgångspunkter leder till individuella processer och i sin tur olika 
behov av resursfördelning och behov av en plan vilken alla ska vara medveten om för 
att jobba tillsammans mot ett gemensamt syfte och mål.  
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Just resursfördelning eller effektiv planering är ett bra sätt att undvika problem genom 
att strategin hjälper till med att förmedla kunskap och förståelse, ett sätt att 
kommunicera med samtliga i företaget vilket underlättar för ett lämpligt användande 
och fungerande system. Brist på kommunikation eller ett system som inte används 
eller fungerar kan härledas till studiens inledande historia som handlade om ett 
optikerföretag som aldrig hörde av sig även fast ett CRM-system var implementerat. 
Troligtvis vill ett optikerföretag knyta så många kunder som möjligt till sig för att 
maximera sin avkastning och att de inte hörde av sig anser vi tyder på att deras CRM-
system inte fungerar om syftet var att få en kundfokuserad verksamhet med målet att 
skapa bra kundrelationer. Anledningen till detta skulle kunna vara att ledningen inte 
lyckats fördela ut sina resurser på ett strategiskt sätt och därför var det ingen som 
svarade på en enkel kundorder. Ett system utan ett förmedlat syfte, ett vagt 
användande eller förståelse leder ej till de positiva resultat ett CRM-system kan bidra 
till i form av förbättrad struktur eller långsiktiga och mer lönsamma kundrelationer.    
 
För att summera, var den teoretiska bilden eller betydelsen av en CRM-strategi för ett 
fungerande system och lyckad implementering inte lika omtalad eller understruken i 
den information eller de beskrivningar vi fick genom intervjuerna. Teorin ansåg att en 
utarbetad strategi var mer eller mindre ett krav för ett lyckat resultat och det krävs en 
plan för vart man ska fokusera och lägga sina resurser i syfte att uppnå det man 
önskar med sitt system. Genom intervjuerna såg vi tendenser på att företagen tog 
denna kritiska faktor för givet, att de ansåg sig redan ha en kundfokuserad strategi och 
på så sätt inte i behov av extra arbete i form av en ”ny” strategi. Vi anser dock att en 
tydlig strategi, både en övergripande och en mer process- och 
implementeringsfokuserad strategi är viktigt för att lyckat resultat. Att detta leder till 
en rad olika fördelar vilka undviker en rad problem genom att den exempelvis 
underlättar för kommunikation, förståelse, delmål och utvärderingar. Detta 
återkommer vi till i analyskapitlets sista stycke och sammanfattande del.  

 

5.3.3 Integration 
	  
Med integrering inom CRM syftas det på hur kundinformation kommuniceras mellan 
företags personal, avdelningar och andra enheter samt även hur den tekniska aspekten 
av CRM-lösningen ska fungerar tillsammans med det befintliga systemet i företaget. I 
integreringsprocessen handlar det om att sätta kunden i centrum, vilket innebär att 
denna kommunikation mellan företagets avdelningar måste vara välutvecklad. Men 
som det beskrivs i referensramen är det inte i alla företag självklart att 
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kundinformationen och dylikt når ut till all berörd personal i företaget. (Madu & 
Assumpta, 2003) Bakgrunden till detta kan skilja sig, men övergripande handlar det 
ofta om att företag består av människor med olika personligheter och för att det 
existerar ”myopia-attityder” bland företagets avdelningar. (Greenberg, 2004; Madu & 
Assumpta, 2003) I och med ”myopia-attityder” och den maktkamp detta innebär, kan 
avdelningarna vara motvilliga att dela med sig av sin kundinformation till andra 
avdelningar då de ser det som att de förlorar konkurrenskraft och fördelar internt i 
företaget. Intervjupersonerna upplever inte intern konkurrens mellan personalen som 
något problem hos dem, då personalen som nämndes under ledarskap, redan arbetar 
relativt nära varandra. Flera av intervjupersonerna beskrev dock, som även nämndes 
under människoaspekten, att de kunde tänka sig att intern konkurrens ofta är ett 
problem när det gäller delning av kundinformation. Av intervjuerna att döma ses 
problematiken kring intern konkurrens mest uppstå i större företag med 
decentraliserade avdelningar som arbetar under resultatansvar.  
 
Karl menar att enskilda säljare alltid kommer att ha mer information om kunden än 
vad som är inmatat CRM-systemet, vilket innebär att det inte utgör något direkt 
problem, CRM-systemet fungerar mest som riktlinjer för hur du ska jobba. 
Exempelvis på företaget där Karl arbetar har de inte CRM-systemet kopplat till något 
bonussystem då inte sett något behov av att ha det så. Karl beskriver detta som att om 
personalen behöver en monetär belöning för att använda systemet, är det fel på 
systemet och då behöver det ändras. 
 
”Ska man behöva betala Pelle för att äta gröten, så är det något fel på gröten, då 
behövs den ändras, inte Pelle”  
 
Karin beskriver detta vidare som att de inte har och kommer nog inte heller i 
framtiden koppla CRM-systemet till ett bonussystem. Hennes uppfattning är att detta 
snarare handlar om amerikanska företag, vilka ofta arbetar med tydligare 
utvärderingar i form av bonus som sedan kopplas ihop med CRM-systemet. På Karins 
företag ser de främst systemet som ett utvärderingssystem på ledningsnivå, men inte 
att det ska vara bonusgrundande. Karl och Karin menar att det även måste göras 
uppföljningar av det som matas in, det vill säga att det ska synas om det är någon som 
inte använder systemet vilket ska noteras samt åtgärdas så fort som möjligt. Systemet 
skapar möjligheter för att ha tätare återkoppling till anställda som exempelvis ”du har 
inte gjort det här än, gör det”. Detta ses som ett viktigt steg i integreringsprocessen 
och för att motivera personalen, det vill säga att om någon ur personalen inte sköter 
sin inmatning, kan detta åtgärdas.  
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Vidare beskrivs det i referensramen att en lyckad integrering av ett CRM-system 
kräver att det genomsyrar alla nivåer och avdelningar i företaget. Det är vanligt att 
CRM-system endast implementeras på synliga avdelningar som har fysisk kontakt 
med kunden. Risken i sådana fall är att det uppstår informationsluckor när kunden 
kontaktar kundservice eller andra bakgrundsfunktioner (Bradshaw & Brash (2002). 
Flera av intervjupersonerna menar att eftersom deras CRM-system endast används 
som ett säljverktyg och även om informationen är tillgänglig för de flesta, är det långt 
ifrån alla som matar in information in i systemet, utan det är den personal som har 
fysisk kundkontakt som i verkligheten gör det. Inom detta område ser vi både likheter 
och skillnader mellan teori och empiri. Intervjupersonerna beskriver att det är främst 
säljare och annan personal med fysisk kontakt med kunder som använder systemet, 
och vid behov personal som behöver ta del av informationen. Likheter kan här dras 
med det som beskrivs i teorin angående att CRM-systemet måste genomsyra hela 
företaget. Slutsatsen som kan dras av detta resonemang är vikten av att de som 
påverkas av kundinformationen även har tillgång till den, men att det främst används 
som en form av planeringsverktyg för exempelvis säljare.  
 
Per beskriver att CRM-systemet är smidigt för att kunna hålla reda på befintliga 
kunder, potentiella kunder, hålla reda på alla aktiviteter samt föra mailkonversationer. 
Han ser mest CRM-systemet som ett stöd som skulle kunna liknas med en almanacka 
och betonar vikten av att enkelt kunna kommunicera med kunder och internt inom 
företaget. 
 
Integreringsprocessen behandlar dock inte endast personella frågor utan även 
områden kring hur CRM-tekniken i sig ska fungera i företaget. Corner & Hinton 
(2002) beskriver att det kan uppstå komplikationer mellan den nya tekniken och det 
befintliga affärssystemet. Karin, och flera av intervjupersonerna, menar att syftet med 
CRM-systemet måste definieras, det vill säga hur arbetsuppgifterna ser ut och hur det 
ska integreras med andra befintliga system i företaget.  
 
För att sammanfatta analysen av integrationsfaktorn hävdar vi författare att i de fall 
som en kund har kontakt med en medarbetare kommer företaget inte komma ifrån det 
faktum att stora delar av relationen ligger i det mänskliga mötet mellan kund och 
medarbetare och inte i dokumenterad kundinformation. Dock vill vi belysa CRM-
systemets otroliga förmåga att lagra information och på så sätt undvika att viktig 
kundinformation faller bort när anställda slutar under olika omständigheter. Det 
handlar i grund och botten om att kundinformationen måste ägas av företaget och inte 
av en enskild avdelning eller medarbetare. Av vår empiriska forskning att döma 
existerar det inte någon större problematik ur integrationssynpunkt. Samtliga 
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respondenter har dock betonat att kommunikationen inom företaget är mycket viktigt 
vilket innebär att integrationsfaktorn ändå ses som kritisk. Denna påverkande faktor 
anses dock inte vara problematisk eftersom de anställda i små och medelstora företag 
ofta arbetar nära varandra och därmed skapar personliga relationer med varandra. 
Eftersom tidigare forskning beskriver integrationen som komplicerad och 
problematiskt, menar vi att det skiljer sig mot den empiriska forskningen vilket inte är 
särskilt konstigt, då de teorier som finns tillgängliga riktar sig mot något större företag 
än vad denna studie undersöker. Av intervjuerna har det dock framgått att viss 
problematik ändå kan uppstå då företaget ska motivera personalen att använda 
systemet, synnerligen i de som de redan använder ett annat säljverktyg. Inom 
integrationsfaktorn är den mest tydliga likheten mellan teori och empiri, att den 
personal som berörs av kundinformation, också måste kunna ta del av den i CRM-
systemet.   
 

5.4 Övriga aspekter eller påverkande faktorer 
	  
I vår referensram förde vi, under rubriken en gynnsam kombination, en diskussion 
angående en lämplig fördelning av tid och resurser mellan de olika aspekterna. Enligt 
Goldenberg (2008) är en lämplig fördelning 50 % på människan, 30 % på processen 
och 20 % teknologin. Huruvida denna fördelning är korrekt eller ej avser vi inte att 
påvisa i denna studie, dock är det en indikator på vad som, teoretiskt sett, är den mest 
kritiska faktorn. Goldenberg syftar alltså på att mest fokus bör ligga på den mänskliga 
aspekten och minst på den teknologiska. 
	  
Vidare menar Goldenberg (2008) att inledningsvis i implementeringsprocessen bör 
företag optimera hur processen för kundhantering ska gå till, sedan bör företaget i 
möjligaste mån säkerställa att personalen accepterar och förstår förändringarna i 
processen. Slutligen bör det införskaffas en teknisk lösning för att bistå personalen i 
att arbeta under de nya förutsättningarna i verksamheten.  
 
Angående en lämplig fördelning anser samtliga att den mänskliga aspekten är den del 
i processen som upplevs som mest kritisk och att företag där måste fokusera och lägga 
mycket energi och arbete för en lyckad implementering. Varför denna aspekt skulle 
vara den mest kritiska beskriver samtliga intervjupersoner handlar om attityder och 
inställning till systemet och nödvändiga förändringar. Det råder en viss variation 
angående attityder hos säljare och medarbetare för systemet men alla nämner att det 
handlar om att samtliga i företaget inser att det handlar om en förändring vilken bör 
vara motiverande och anpassad för alla och att det inte handlar om enbart en teknisk 
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lösning eller en ren processeffektivisering.     
	  
Vidare i referensramen tog vi upp problematiken angående så kallade gap eller glapp 
mellan de olika aspekter eller delar av CRM-kontexten. Zablah et al. (2004) anser att 
förändringar i den befintliga verksamhetsprocessen i de flesta fall är nödvändiga för 
att företag ska kunna dra nytta av de fördelar som CRM-system för med sig. En stor 
utmaningen för företag som ska genomföra en implementeringsprocess är att besluta 
hur omfattande förändringar som ska göras samt även när i tiden de ska ske. Om 
företag beslutar sig för att försöka lägga antalet förändringar till ett minimum, är det 
troligt att de inte kommer nå förväntat resultat av CRM-systemet. Om personalen 
uppfattar att det finns en förskjutning mellan dessa tre CRM-aspekter, kommer det 
resultera i att gap eller glapp uppstår under, och även efter, 
implementeringsprocessen.  
 
Zablah et al. (2004) talar om tre övergripande gap: Människan – Processen, 
Människan – Teknologin samt Processen – Teknologin. Övergripande för dessa tre 
gap är att desto större gapen är, desto större är risken för att kognitiv dissonans ska 
uppstå som kommer göra personalen motstridiga för de förändringar som CRM 
innebär. 
  
Per tror det ofta brister i förankringen av varför man implementerar ett system och att 
företaget har för hög ambitionsnivå. Att användandet av CRM-systemet avgörs av vad 
systemet klarar av och inte vad personalen klarar av. Detta är ett tydligt gap mellan 
människan och teknologin, vilket även kan härledas till de andra respondenterna där 
de beskriver ett stort problem när det gäller att skapa en balans mellan ett lämpligt 
system och en lämplig nivå på användandet av systemet. Att det ofta uppstår 
problematik av ett allt för komplext system och en allt för hög ambitionsnivå vilket 
leder till att systemet blir för svårt och tungt att använda i den dagliga verksamheten. 
Detta leder i sin tur till negativa attityder till systemet och slutar med att systemet inte 
används eller upplevs som en stor börda och för mycket jobb jämfört med nyttan 
systemet genererar. Man kan härleda detta till ett gap mellan processen och 
människan att processen, det vill säga användandet eller säljrutinen blir för 
komplicerad så att medarbetarna inte upplever systemet som ett stöd utan snarare som 
en börda och en massa extra jobb.     
 
Vidare nämner samtliga respondenter att det handlar om anpassning, att man måste 
anpassa sin säljprocess och systemet men även systemet efter sina processer. Att det 
här även lätt uppstår problem vilket i teorin tar upp som ett gap mellan processen och 
teknologin.  
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Dessa tre så kallade gap nämns av samtliga respondenter men vikten eller 
huvudproblemet beskrivs vara det mänskliga beteendet. Att dessa gap handlar om hur 
medarbetarna ska på bästa sätt anpassas eller hur processen och teknologin ska 
anpassas till användarna. Det handlar alltså om förändringar och anpassningar som är 
specifika mellan företag och företag och även att detta är ett krav för en lyckad 
implementering. Även ledningsfaktorn tas upp av samtliga respondenter där det 
beskrivs att det är viktigt och lätt hänt att det uppstår ett kommunikationsgap eller 
glapp angående syfte och användande mellan ledning och medarbetare. Att det är 
viktigt att motarbeta detta gap och att det handlar om att samarbeta och förstå att 
systemet är till för alla och om det inte gynnar samtliga i företaget kommer det inte att 
fungera och motivera till det dagliga användandet, vilket är ett krav för ett lyckat 
resultat.  
 

5.5 Sammanfattning och reflektioner av analysens resultat samt 
modifiering av modellen 

	  
	  
Efter vårt analyskapitel har det framgått tydligt att det råder vissa tendenser, att 
företagen har visat på en rad olika samband samt mönster där vi finner likheter men 
även skillnader mellan företagens implementeringsprocesser. Det har framgått att det 
finns kritiska aspekter av processen både ur ett teoretiskt perspektiv samt ur ett 
empiriskt perspektiv. Dessa perspektiv har även visat sig likna varandra, att den 
teoretiska bilden på implementeringsprocessen ger en bra återspegling av den 
empiriska situationen men att den är allt för generell samt att den i många fall enbart 
beskriver eller förklararprocessen vid optimala förutsättningar och vid lyckade 
resultat. Ur ett teoretiskt perspektiv delades processen upp i tre kritiska delar eller 
aspekter, (människan, processen och teknologin) samt tre faktorer (ledarskap, strategi 
och integration) vilka påvisats vara kritiska samt påverkande för en lyckad 
implementering. Under intervjuerna beskrevs implementeringsprocessen mycket likt 
den bild teorin beskriver samt den modell vi tog fram i vår referensram. Samtliga 
aspekter och faktorer belystes och beskrevs som kritiska av intervjupersonerna för en 
lyckad implementering. Ur det empiriska resultatet kunde vi dock urskilja skillnader 
gentemot teorin angående hur mycket tid och resurser som behöver läggas på varje 
aspekt och faktor. Utöver detta belystes vissa nyckelord vilka ansågs vara avgörande 
för ett lyckat resultat. Dessa nyckelord var attityd, samarbete, viljan till förändring 
samt anpassning, vilka intervjupersonerna samlar under begreppet företagskultur. 
Nyckelorden visade sig vara återkommande och mycket betydelsefulla i samtliga 
berättelser och beskrivningar av tidigare implementeringserfarenheter. Dessa kan 
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även härledas till den mänskliga aspekten av implementeringsprocessen vilken enligt 
Becker (2009) var den mest kritiska och avgörande för ett lyckat resultat. Under 
intervjuerna var den mänskliga aspekten mycket framträdande och beskrevs i många 
fall som mycket kritisk, att det handlar om människor som måste förstå, motiveras 
och inse en personlig nytta med systemet för att en nödvändig anpassning och 
förändring ska uppstå frivilligt i företaget och leda till ett lyckat resultat och uppfyllt 
syfte med CRM systemet. 
 
Dock framgick det tydligt att den bild som teorin målade upp angående 
implementeringsprocessen samt förväntade resultat var övervägande mer positiv och 
mindre kritisk än den empiriska bild som beskrevs under intervjuerna. En mycket 
intressant reflektion samt insikt var att den teoretiska och empiriska bilden angående 
syfte samt användning av systemet skilde sig markant. Detta gav även en återspegling 
av skillnader mellan teorin och empirin angående strategier för CRM-införandet och 
vidare användning samt det förväntade resultatet. Det framgick tydligt under 
intervjuerna att syftet och en tydlig strategi för införandet inte alltid var helt klart eller 
tydligt för samtliga i verksamheten. Vidare framgick det även att det i många fall 
handlade om en teknisk lösning och en förväntan om struktur och kontroll medan 
teorin beskrev en mer komplex bild av syftet. Teorin beskriver att det utöver den 
tekniska lösningen i form av struktur och kontroll handlar om en 
informationsanvändning i form av analyser av kunder och dess förmåga att generera 
större eller mindre intäkter och på så sätt optimera sin kundbas eller identifiera 
lönsamma segment eller marknader.   
 
Vi anser att den varierande bilden eller syftet med systemet inte är ett problem i sig, 
men det leder till ett krav eller behov av medvetenhet om vad man kan förvänta sig av 
systemet och vad som krävs i form av resurser och arbete för att uppnå det önskade 
resultatet. Detta leder oss tillbaka till de frågeställningar och funderingar som 
nämndes i vår problemdiskussion. Vad anser företagen att systemet ska ge för 
resultat, har företagen ett utarbetat syfte med investeringen? För att uppleva ett 
misslyckat resultat måste man ha förväntat sig något och kunnat jämföra detta med 
det slutliga resultatet. Vidare måste det förväntade resultatet överensstämma med en 
realistisk bild, ett resultat som faktiskt är möjligt att åstadkomma i relation till det 
man investerat i.   
 
Med detta vill vi klargöra vikten med en tydlig strategi för att tydliggöra för samtliga i 
företaget varför man inför systemet, vilka resurser som krävs för ett önskat och på så 
sätt lyckat resultat. Avsaknad av syfte och strategi leder ofta till en begränsad 
kommunikation av kunskap och förståelse, det uppstår negativa attityder till 
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förändringar vilket har visat sig vara ett krav för en lyckad implementering och önskat 
användande och resultat. Det leder till en rad problem som både enligt Becker (2009) 
och samtliga intervjuer domineras av den mänskliga aspekten vilken är mycket 
kritisk, men som kan förebyggas med hjälp av en befintlig eller skapandet av en 
företagskultur med en kooperativ säljkultur samt tron och viljan för förändring. 
 
Vi anser att vår inledande analysmodell bör modifieras och anpassas till analysens 
slutliga reflektioner samt resultat. En övergripande förändring bör göras i form av 
inledande ställningstagande för syftet med införandet vilket domineras av ett tekniskt 
införande eller organisatoriskt införande. Vidare bör den mänskliga aspekten 
tydliggöras som dominerande, och en extra faktor i form av företagskultur bör läggas 
till vilken ska representera vikten av samarbete, attityder, anpassning och kravet på en 
vilja att förändra verksamheten samt även sina dagliga rutiner.   
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
	  	  
	  
 

Figur 5.2: Reviderad modell av den som utvecklades med hjälp av tidigare 
forskning. Modellen är skapad av oss författare och har den empiriska 

undersökningen som grund. 
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6 Slutsats 
	  
Syftet med vår studie var att undersöka implementeringsprocessen av ett CRM-
system för att kunna identifiera vilka delar i processen som är kritiska för att nå ett 
lyckat resultat. Vidare var studiens avsikt även att ge svar på frågan om vilka faktorer 
som kan ses påverka utfallet och som därmed kan anses vara kritiska för att uppnå en 
lyckad implementering och ett lyckat resultat. 
 
För att uppnå vårt syfte samt besvara våra frågor anser vi det nödvändigt att först 
återgå till den inledande problematiken och diskussionen angående misslyckade 
försök och uteblivna förväntade resultat. Tanken är att diskutera och klargör 
innebörden av ett lyckat eller misslyckat resultat samt svara på frågan om vad ett 
lyckat resultat innebär och om det verkligen är rättvisande att 70 % av företagen 
misslyckas med sin CRM-implementering.	  För att även återkoppla till den inledande 
historien där företaget för några år tillbaka implementerat ett CRM-system i syfte att 
bidra till ökad kundfokus. Dock visade sig upplevelsen med företaget ej visa på en 
ökad kundfokus och ett lyckat resultat. Vad är då egentligen ett lyckat resultat och kan 
det finnas en förklaring eller en underliggande orsak till den rådande 
implementeringsproblematiken?  
 
Under studiens gång har vi reflekterat och stött på en rådande ovisshet eller delad 
mening av systemets syfte och i sin tur förväntade resultat. Det har visat sig att i vissa 
företag är CRM-systemet bara en teknologisk lösning som utvidgar eller förlänger en 
separat kundbas som ett slags försäljningsverktyg för att lagra, strukturera och 
kontrollera kundinformation. Andra företag anser att CRM-systemet är ett verktyg 
som förändrar företagets säljprocesser samt företagets aktiviteter mot ett mer effektivt 
sätt att bemöta kunder och få ordning på möten och offerter. Litteraturen beskriver 
CRM ur ett mer komplext perspektiv där det handlar om en strategisk förändring för 
hela företaget. En förändring mot en mer kundfokuserad verksamhet där systemet och 
kundinformationen inte bara används som förvaring utan även för analyser, vilka 
används för urskiljning av vissa kundbeteenden eller för värdering av kunder genom 
lönsamma och långsiktiga relationer. 
  
Definitionen och synen på användandet av systemet är alltså varierande samt skiljer 
sig syftet åt från företag till företag. Detta leder oss till ett utvärderingsdilemma när 
det gäller förväntade resultat och lyckade implementeringsförsök. Den varierande 
bilden av systemet gör en generell jämförelse missvisande och svårtolkad genom att 
företagen inte har klara syften med införandet och i många fall förväntar sig ett 
resultat vilket ej motsvarar deras egna insatser och arbete. Om företagen inte vet vad 
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de kan förvänta sig av systemet kan de heller inte anse sig misslyckas. Förväntar sig 
företagen ett visst resultat utan att tillföra de rätta resurserna kommer de säkerligen 
anse att resultatet inte blev det som förväntats och därmed ett misslyckande. Det 
handlar alltså om att företagen måste veta vad de vill uppnå och utforma ett klart syfte 
med sitt CRM-införande. Detta för att tillföra rätt resurser och uppnå ett lyckat 
resultat, vilket bör anses lyckat i jämförelse med ett syfte som motsvarar företagets 
förmåga samt tillförda resurser. Detta leder oss till våra forskningsfrågor vilka 
härleder vad som kan förväntas vara kritiskt för ett införande samt vart man bör 
fokusera och lägga resurser för ett lyckat resultat. 
 
Vilka aspekter i implementeringsprocessen kan ur ett teoretiskt samt empiriskt 
perspektiv beskrivas som kritiska? 
 
Ur ett teoretiskt perspektiv har vi genom vår studie kunnat urskilja tre aspekter vilka 
har visat sig vara signifikanta för implementeringsprocessen samt kritiska för ett 
lyckat resultat. Dessa tre benämns i teorin som människan, processen och teknologin. 
Vidare ur ett empiriskt perspektiv, genom den insamlade informationen eller data, 
framgick samma signifikanta och kritiska aspekter, dock med något varierande 
benämning men med samma innehåll och innebörd.  
 
Om, och i så fall, på vilket sätt det föreligger likheter eller skillnader mellan de 
teoretiskt kritiska aspekterna och det empiriska resultatet? 
	  
Angående eventuella likheter eller skillnader mellan de teoretiskt kritiska aspekterna 
och det empiriska resultatet, går det att urskilja tydliga likheter och skillnader. För att 
börja med att beskriva de likheter studien resulterat i, anser vi att den teoretiska bilden 
av processen och de kritiska aspekterna som teorin belyser återspeglas i stor 
utsträckning i de empiriska data vi erhållit genom samtliga intervjuer. Aspekternas 
problematik samt kritiska moment beskrivits likartat ur de två perspektiven. Tidigare 
forskning belyser exempelvis vikten av att företagen har förståelsen om systemets 
komplexitet samtidigt som samtliga respondenter har uttryck en stor vikt i att anpassa 
det komplexa systemet till en nivå som företaget klarar av. Vår studie har dock även 
visat på stora skillnader, där den största signifikanta skillnaden har handlat om 
systemets syfte och användande. Teorin har lutat mot ett mer komplext och analytiskt 
användande medan respondenterna beskrivit syftet med införandet mer som ett 
instrument för struktur och kontroll. Detta har resulterat i oklarheter när det gäller 
förväntade resultat av systemet samt bidragit till ytterligare skillnader mellan 
företagen vilket vi tar upp under nästa forskningsfråga. Det har även visat sig finnas 
skillnader gällande vikten eller betydelsen av de tre aspekterna människan, processen 
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och teknologin. Goldenberg (2008) tar upp en viss gynnsam procentsats mellan de tre 
aspekterna, men likaså ur en generell synpunkt pekar tidigare forskning på att vikten 
bör ligga på den mänskliga aspekten vilken anses vara den mest kritiska och krävande 
för ett lyckat resultat. Vidare, genom intervjuerna, har det även framgått att det är den 
mänskliga aspekten som är den mest kritiska, men också att det genom vissa 
förutsättningar i form av en viss företagskultur kan minska problemen genom 
”kulturens” förmåga att främja samarbete samt viljan för förändring. I de företag, där 
den mänskliga aspekten genom samarbete och vanan eller vilja till förändring ej 
upplevdes som den mest kritiska handlade det istället om att hitta en lagom nivå på 
det tekniska systemet för ett lämpligt användande, i syfte att inte göra användningen 
för komplex och tidskrävande. Dock kan även detta relatera till den mänskliga 
aspekten genom att syftet var att underlätta för användarna med andra ord människan.  
 
Om, och i så fall, hur kan gemensamma samband mellan delar och faktorer mellan 
de i studien ingående företagens implementeringsprocesser urskiljas och beskrivas?  
 
De faktorer som samtliga teorier och tidigare forskning beskriver som kritiska 
innefattar ledarskap, strategi och integration, vilka även beskrevs som kritiska under 
samtliga intervjuer. Dock tyder våra resultat på en viss skillnad mellan de två 
perspektiven när det handlar om vikten eller betydelsen av dess tre kritiska faktorer. 
Den empiriska forskningen har visat på att ledarskap ofta är mycket kritiskt, men dess 
vikt är mycket beroende av huruvida det är ledningen eller de anställda som tar 
initiativet att införa CRM-systemet. Vidare, angående strategi, ses denna faktor 
visserligen som kritiskt men sammantaget, av intervjuerna att döma, inte lika viktig 
som tidigare forskning syftar på. Vilket vi författare ser som ett betydande problem, 
genom att det komplexa systemet har en tendens att leda till problematik vilken i stor 
omfattning kan undvikas genom en tydlig strategi som beskriver och förklarar den 
tänkta förändringen. Integrationsfaktorn ser intervjupersonerna som viktig, men de 
kan inte ur deras erfarenhet peka på någon särskild problematik gällande detta. Detta 
beror till stor del på att de inom sina små och medelstora företag redan arbetar nära 
varandra och därmed blir kommunikationen mellan de anställda inget direkt 
bekymmer 
	  
Vidare framgår det tydligt av studiens resultat att det finns fler samband och faktorer 
utöver dessa tre, nämligen attityd, samarbete, viljan till förändring samt anpassning, 
vilka intervjupersonerna och även vi författare samlar under begreppet företagskultur.	  
Dessa visade sig vara återkommande och vara mycket betydelsefulla i samtliga 
berättelser och beskrivningar av tidigare implementeringserfarenheter. Detta kan även 
härledas till den mänskliga aspekten av implementeringsprocessen vilken enligt 



	   77	  

Becker (2009) var den mest kritiska och avgörande för ett lyckat resultat. I studiens 
problemdiskussion förde vi ett resonemang som pekade på den mänskliga aspekten 
som mycket framträdande, vilket även samtliga intervjupersoner beskrev som den 
viktigaste.	  
 
För att kortfattat återgå till vår inledande historia om optikern, anser vi att deras 
system varken fungerade i syftet som en teknisk implementering eller organisatorisk 
implementering. Tekniskt sett gav inte systemet någon respons på den ansökan om 
synundersökning som gjordes och vidare hos företaget upplevde vi inte något 
kundfokuserat arbetssätt. Vi vet inte vart felet låg just för detta företag, men genom 
vår studie kan vi anta att den mänskliga faktorn antagligen spelat en stor roll för 
användandet av systemet. Vidare skulle problematiken kunna ligga i att 
optikerföretaget inte utformade ett syfte för införandet samt en bristande strategi.  
 
Med detta vill vi klargöra vikten med en tydlig strategi för att tydliggöra för samtliga i 
företaget varför systemet införs, vilka resurser som krävs för ett önskat och på så sätt 
lyckat resultat. Avsaknad av syfte och strategi leder ofta till en begränsad 
kommunikation av kunskap och förståelse, det kan uppstå negativa attityder till 
förändringar vilket har visat sig vara ett krav för en lyckad implementering och önskat 
användande och resultat. Det leder till en rad problem som både enligt Becker (2009), 
och samtliga intervjupersoner, kan relateras till den mänskliga aspekten. Denna 
problematik kan dock förebyggas med hjälp av en befintlig eller skapandet av en 
företagskultur med en kooperativ säljkultur samt tron och viljan för förändring. 
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7 Vidare forskning 
	  
I detta avslutande kapitel redogör vi kortfattat för i vilken mån vår studie kan ligga 
som grund för vidare forskning. 
 
Vi författare vill poängtera att med tanke på studiens omfattning finns det 
begränsningar gällande generaliserbarhet samt trovärdighet vilket läsaren bör ha i 
åtanke. En större urvalsgrupp skulle exempelvis kunna generera ett säkrare resultat 
samt även innefatta företag av större karaktär med mer komplexa säljprocesser, då 
denna studie endast fokuserat på små och medelstora företag. På grund av att 
majoriteten av den tidigare forskningen tar sin utgångspunkt i företag utanför Sveriges 
gränser, anser vi att denna studie kan ligga som en bra grund för vidare forskning 
angående CRM inom svenska företag. Eftersom utbudet av forskning kring CRM är 
relativt tunt, är vår förhoppning att denna studies resultat även kan bidra till vidare 
intresse för ämnet samt vidare empiriska studier. Slutligen efterlyser vi mer 
utvecklade studier angående människans inställning till förändringar vid CRM-
system, då denna inställning verkar grunda sig i företagskulturen som visat sig vara 
mycket viktigt för implementeringsprocessen och ett lyckat resultat. 
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8.4 Figurer 
	  
Figur 1.1 – Egenkomponerad modell av avgränsningen 
 
Figur 3.1 – Egenkomponerad bild över implementeringsprocessens kritiska aspekter 
som har sitt ursprung i Chen & Popovich (2003) 
 
Figur 3.2 – Egenkomponerad, sammanfattande modell över de kritiska aspekterna 
och påverkande faktorerna i implementeringsprocessen med hjälp av ovanstående 
referensram. 
 
Figur 5.1 – Identisk modell av Figur 3.2 som är skapad med hjälp av studiens 
referensram. Används här i syfte att tydliggöra den reviderade modellen som följer 
nedan i analyskapitlet.   
 
Figur 5.2 – Reviderad modell av den som utvecklades med hjälp av tidigare 
forskningen. Modellen är skapad av oss författare och har den empiriska 
undersökningen som grund. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
 
Inleder med att presentera syftet med vår studie. 
 
Företag: 
Antal anställda: 
Intervjurespondent:  
 
Berätta kortfattat om företagets verksamhet och vad ditt arbete innebär. 
 
Hur ser ni på CRM-system? 
 
När startade implementeringsprocessen? 
 
Vad var syftet med investeringen av CRM-systemet? 
 
Kan du beskriva implementeringsprocessen som du upplevt den? 
 
Kan du identifiera några delar ur implementeringsprocessen som särskilt viktiga? 
 
Är det enligt er mening nödvändigt att ett företag som skall implementera ett CRM-
system också genomgår en förändring? 
 
Inom vilka delar/områden har ni lagt ner mest tid och resurser? 
 
Inom vilka delar/områden har ni upplevt problematiken ligger? 
 
Vilka faktorer anser du har varit viktiga under implementeringen? 
 
Är ni nöjda med resultatet med CRM-systemet?  
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Bilaga 2 Samtliga intervjuer 
	  
Intervju 1 

 
Erfarenhetsmässigt har IP1 arbetat som både (konsult var det inte i ledningsgruppen 
för införandet) och medarbetare vid implementering av CRM-system i 4-5 olika 
företag. IP1 har varit med om både lyckade och misslyckade implementeringsförsök. I 
ett fall som CRM-implementeringen lyckades arbetade IP1 som försäljningschef och i 
detta system hade IP1 tillgång till all information om kunder. Det vill säga 
information gällande tidigare affärer, transaktioner beställningar etc. Ett fungerade 
CRM-system är en väldigt bra konkurrensfördel och hjälper extremt mycket i den 
dagliga verksamheten.  
 
På företag där man lyckats med CRM-implementeringen har man byggt processerna 
kring CRM-systemet. Man har då byggt processerna kring vad den teknologiska 
lösningen faktiskt klarar av. Det gäller att få in CRM-tänket i det dagliga arbetet. 
Kravet är att personalen ser vikten och förstår innebörden med att använda CRM-
systemet. På företag CRM-implementeringen däremot har misslyckats har man bara 
CRM-systemet som en biprocess och inte satt det i fokus.  
 
På det företag som IP1 för nuvarande är anställd på, fanns ett CRM-system installerat 
redan när hon började. Samtliga anställda på företaget använde systemet med 
undantag för företagets bästa säljare, vilket innebar att den information som matades 
in i databasen inte var komplett och ansågs därmed som oanvändbar så CRM-
systemet slutade användas. I dagsläget söker företaget ett nytt CRM-system i form av 
ett ”open-source system” som handlar mycket om teknologiaspekten och är gratis att 
köpa in. 
 
Ett syfte med att implementera ett CRM-system är att se till relationen och 
informationen med kunden inte är knuten till en särskild anställd, utan istället knuten 
till företag. Detta för att företaget blir sårbart genom att ibland vara beroende av vissa 
anställda och genom ett fungerande CRM-system blir man mindre sårbar då en 
medarbetade försvinner. Kundinformation är alltså lagrad i företaget och inte hos en 
specifik anställd. För ledningens del är detta positivt men det är inte alltid så att 
personalen uppfattar det så, då de riskerar att förlora viss intern konkurrenskraft 
genom att dela med sig av den kundinformation de själva samlat in. Det är viktigt att 
man kan spåra från vilken anställd informationen kommer ifrån. CRM-databasen 
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innehåller information som vilka affärer har företaget gjort, man kan titta enskilt på 
varje säljares prestationer, nya säljare kan ta del av historiskt info etc. 
 
En av de viktigaste faktorerna vid CRM-implementeringen är att initiativet måste 
komma från ledningen, det vill säga att de måste ge sitt fulla stöd vid 
implementeringen. Då många säljare inte vill dela med sig av sin information 
eftersom många arbetar utefter personliga bonussystem. Frågor som ”vems var 
affären?” kan uppstå om säljarna delar med sig och detta gör dem motsträviga att dela 
med sig. Det är ju konkurrens mellan säljare och i ett fall så har folk slutat för den 
säljaren som lagrade informationen inte fick ersättning för sin affär på liknande sätt 
som om denne behållit informationen själv. Eftersom alla delade information kunde 
vem som helst kunna ändra på kundinformationen, gjorde det att det inte gick att 
spåra vems affärs det var. IP1 anser att i ett CRM-system måste informationen kunna 
spåras, alltså fortsatt vara personlig så personalen vet att de utvärderas och får 
ersättning för sitt arbete. Personalen vill inte dela med sig information som är 
väsentliga för ens egna affärer, om det inte gynnar dem på ett tydligt sätt. 
 
Behovet av ett CRM-system, anser IP1, är mindre i små företaget jämfört med större. 
Detta då kommunikationen oftast fungerar på ren automatik samt att det inte är lika 
hög personalomsättning. 
 
IP1 menar att en implementeringsprocess ibland kan ta flera år. Under processens 
gång förbättras arbetet och anpassningen av CRM-systemet. Anledningen till detta är 
att komplexiteten i systemet till början ofta underskattas. De flesta inom företag som 
ska implementera ett CRM-system eller redan har gjort det, inser att det är bra om det 
fungerar. Problem ligger dock i att många underskattar hur komplex 
implementeringsprocessen faktiskt är och tror att det ska fungera genom att bara köpa 
en teknisk lösning. Resultatet har ibland blivit att till en början använder de anställda 
systemet genom att mata in information men det är däremot ingen som använder 
informationen. Då förlorar de anställa intresset och slutar använda det. Poängen är att 
man som anställd måste veta varför man lagrar informationen samt att någon 
använder den. IP1 tror att många företag som köper in ett CRM-system inte tänker 
igenom hur det ska påverka företagets verksamhet i slutänden och därför inte lägger 
ner den tid och resurser som krävs för att det ska lyckas. 
 
Inom processaspekten beskriver IP1 att ett bonussystem bör vara direkt kopplat till 
CRM-systemet för att motivera de anställda att använda det. Är det CRM-systemet 
kopplat mot bonusen innebär det att det kontinuerligt sker uppföljningar och 
kvalitéundersökningar av hur de anställda arbetar med CRM-systemet. Säljtävlingar 
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är ett annat exempel som IP1 menar motiverar anställda att använda systemet.  
Somliga CRM-system är lönegrundande och då fungerar det eftersom då måste det 
användas.  
 
 
Ett exempel ur IP1:s erfarenhet: 

• På ett företag där jag tidigare var anställd var vi i behov av ett CRM-system så 
vi utvecklade ett eget. Systemet användes bara på Linköpingkontoret, 
problemet vara bara att den teknologiska aspekten blev för tung så systemet 
slutade användas, trots hög ambition. Vid ett senare tillfälle gjordes ett försök 
från den centrala ledningen att implementera ett CRM-system i hela företaget. 
För att göra detta utseddes en projektledare som arbetade med intern 
marknadsföring och förmedlade att CRM-systemet skulle spara de anställda 6 
timmar per vecka och anställd. Personalen insåg dock att detta inte kunde vara 
sant och då blev det en trovärdighetsfråga. Projektledaren försökte endast sälja 
in CRM-systemet med denna tidsbesparingsaspekt. Eftersom personalen inte 
köpte argumenten förstod de aldrig nyttan med systemet. 

 
IP1 hävdar att det absolut inte räcker med att endast köpa in en teknologisk lösning 
för att CRM-systemet ska automatiskt ska fungera. Man bortser då från hur de interna 
processerna och de anställda kommer påverkas. Säljarna kanske inte vill sitta och 
mata in information in i systemet helt utan vidare. De har så mycket annat att göra och 
har inte tid att mata in allt i CRM systemet. Det ses som en till arbetsuppgift som de 
kanske inte har nytta av just för tillfället utan snarare först efter 1 år och därmed 
skjuts inmatningen upp. 
 
IP1 menar att det är svårt att beskriva hur processen går till steg för steg men det är 
viktigt att låt processen ta den tid som den kräver. Man bör sätta upp delmål som kan 
utvärderas och revideras allt eftersom processen framskrider. Det är bra att börja 
smått genom att till exempel prova på en säljgrupp och se hur det går för att sedan ta 
större steg. IP1 tror att många företag inte tänker sig att de behöver förändra något i 
företaget (som i fallet beskrivet tidigare med projektledaren som trodde det räckte 
med att övertyga personalen att CRM-systemet innebar tidsbesparingar och inte 
behövde investera i någon förändring). Återigen menar IP1 att mycket av problemen 
grundar sig i att man ofta underskattar komplexiteten av systemet (att man bara 
behöver köpa en teknisk lösning). I vår bransch(teknologi) finns det många 
”tänkande” människor som har behovet att veta hur förändringar gynnar dem, alltså 
har ett stort behov att inse nyttan med förändringen. 
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En viktig poäng, menar IP1, är att får man inte med personalen är det lönlöst att ens 
försöka gå vidare med ett CRM-system. Ett sätt att få med personalen är att anpassa 
rätt processer till systemet. Det går att driva ett företag utan den teknologiska 
lösningen, med det går ju inte utan att personalen är med på noterna och det funkar 
oftast inte att räkna processen ur ekvationen heller. Personalen är absolut viktigast, en 
eftersom investeringen ofta räknas på den teknologiska lösningen läggs fokus där, i 
alla fall i vår teknologiska bransch. Många ur ledningen förutsätter att det är smarta 
människor de har under sig och därför behöver man inte förklara så mycket utan det 
förstår själva – detta är del av problematiken. 

 
Enligt IP1:s erfarenhet så är det vanligt att när ett företag misslyckas med en CRM-
implementering att de anställda skyller allt på den teknologiska lösningen. Detta då 
det anses neutralt att skylla på teknologin som köpts in externt, snarare än att påstå att 
det är de interna aspekterna (personalen och processen) som felade. Huruvida man 
skrotar CRM-systemet beror på hur långt man är i implementeringsprocessen. Desto 
tidigare i processen man är då fel upptäcks, desto större är risken att man avfärdar 
systemet. Ledningen däremot lägger gärna skulden på de anställda och menar att de 
inte förstår vad de försöker uppnå, snarare än att inse att de inte lyckades lägga upp 
rätt implementeringsstrategi. 
 
IP1:s åsikter om var mest problematik ligger 

• Problematiken ligger i att få folk att använda CRM-systemet. Arbetar man till 
exempel med en offert är det redan mycket göra och då är det svårt att hinna 
med att mata in all information i CRM-systemet, då det inte tillför något till 
offertarbetet just då. Problemet är alltså, enligt IP1, att CRM-systemet inte ger 
någon personlig feedback direkt för det pågående arbetet.  

 
• Eftersom det är en lång process kan nyckelpersoner/eldsjälar sluta i företaget 

vilket skapar problematik 
 

• Har CRM-systemet inte stöd från ledningen och inte är knuten till processerna 
kommer det inte funka.  

 
• Många räknar nog bara på vad det kostar med den tekniska lösningen och inte 

de andra delarna i implementeringsprocessen (personalen och processen). Till 
exempel räknar man på vad det kostar med tekniken och vilken tid det tar att 
tjäna tillbaka den kostnaden. Som exempel pekar IP1 på hur företaget som 
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hävdade att personalen skulle spara in 6 timmar per vecka och person, samt 
utefter det beräkna ROI).  

 
• Kommentarer som ”Det ska inte komma någon som säga åt vad jag ska göra” 

kan yttras. 
 

• ”Fungerar inte alla delar i systemet så blir det inget i slutänden”. Fel i 
processer går alltid att rätta till men fel i CRM-systemet är svårt att rätta till. 
Därför krävs mycket planering. 

 
• Är teknologin för komplext uppstår det ofta motsträvighet från personalen. 

Säg att tekniken låser sig eller andra buggar uppstår slutar systemet användas 
då toleransnivån ibland är låg bland säljare och annan personal som är 
stressade i övrigt.  

 
• IP1 pekar på en särskild fara med CRM: 

o I företag som är tekniskt lagda i sin verksamhet, som vårt företag, är 
det vanlig med personer som tycker att det är skönt att gömma sig 
bakom ett CRM-system. Det vill säga att dessa personer tar reda på all 
information genom CRM-systemet och bortser från den verkliga 
kunden och tappar ibland själva kundrelationen som är det absolut 
viktigaste. Man glömmer alltså källan till informationen. Det som står i 
ett CRM-system är ganska lite information – man kanske skriver in 4 
meningar i ett system när den verkligen informationen är väldigt 
mycket större. Ytterligare faror är att säljarna tappar ibland sin vikt när 
företaget har massa information om kunder vilket påverkar samarbetet 
i företaget negativt. Vidare har IP1 hört kommentarer som ”ett CRM-
system är jätte bra för då slipper jag prata med cheferna”.  

 
• IP1 menar att i dennes nuvarande företag, som är ett teknikföretag, är de 

fokuserade och tycker det är roligt med tekniska lösningar vilket gör att 
mycket fokus naturligt ligger kring den tekniska lösningen vilket skapar 
problem. Många i vår bransch är unga vilket innebär att många gör saker för 
första gången och många ledare är teknologer, vilket gör att ännu mer fokus 
läggs på teknologin. 
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Intervju 2 
 
IP2 beskriver företagets kunder som ej homogena. De träffar kunder med olika 
tekniska bakgrunder men i stort sett handlar det om folk som är anställda inom 
produktionsdelen i företag, vilket ses som den enda homogena faktorn. 
 
IP2:s ser CRM-systemet som ett sätt att samla ihop all kundinformation på ett ställe. 
Exempelvis att det tar si och så här många dagar för en kund att bestämma sig. CRM-
systemet finns delvis till för att räkna ut ett genomsnitt på denna bestämningstid så att 
det därmed läggs ut riktlinjer för hur många ”leads” man ska ha öppna. IP2 menar att 
det finns olika typer av ledarskap – det finns de som till exempel står med en piska 
och styr. Ledarskap i Sverige skiljer sig extremt mycket från Europa, USA, och 
övriga världen. Tyskland har gjort mycket studier angående CRM. Om vi har 5 
system i Sverige att välja på så kanske Tyskland har 35 st. 
 
Vi visste redan innan vi köpte in CRM-systemet att många misslyckades och att 
många gjorde det för att företag köpte in alldeles för komplicerade system. Det fanns 
ett gap mellan ledningen och personalen som använder det. Ledningen har en tanke 
om vad ska göras men användarna ser inte får hur de får någon nytta och användning 
av det. Systemet måste därmed anpassas för de anställda för att det ska vara till nytta 
för säljarna. Vi ville förändras så det var inga problem att övertyga de anställda. Ofta 
tycker människor att förändringar är läskiga men vi på företag 2 välkomnar 
förändring. 
 
Vi köpte in CRM-systemet för 3 år sen och vi hade inget liknande system innan. Nu 
har vi ett administrativt system, ett servicesystem och ett CRM-system. 
Rapporteringen upp till ledningen sker med hjälp av ekonomiavdelningen. Vi 
använder bara CRM-systemet till direkt försäljning och inte för kontakt med 
moderbolaget eller ledningen. Tidigare hade arbetade vi i en miljö där alla säljare 
gjorde sitt och vi hade ett Excelark bara där man kunde fylla i kundinformation men 
det fungerade inte som ett stöd för säljarna. 

 
Ett av syftena med att köpa in KONTAKT var att det inte ska finnas något svart hål 
om en medarbetare slutar, utan vi ska bara kunna fortsätta arbetet med en ny anställd. 
Halva styrkan har tillgång till CRM-systemet. Ur produktionen så är det bara 
produktionschefen som har tillgång, sen 1 ur FoU, resten är de som har kundkontakt. 
Vi har 11 licenser av KONTAKT 
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Innan implementering hade alla känslan av att det skulle bli extra jobb, men det var 
ingen som hade något emot det.  
 
I början av implementeringsprocessen låg fokus på att komma igång enkelt, sen i 
efterhand kunde vi lägga till och göra det mer brett i användningen – börja enkelt 
alltså. Vi har gått på seminarier och haft hjälp av konsulter vid implementeringen. Vi 
satsade på att leta information från andra användare på företag och då fick man en 
hyfsat bred bild av hur det fungerar. Eftersom vi skulle bli ett internationellt företag 
kollade vi först på större utländska system som kan fungerar i alla länder. Vi insåg att 
det inte behövdes utan såg kontoren mer som lokala öar som har egna system. Detta 
fungerar mycket bra. Det finns ingen egentlig anledning att man har tillgång till andra 
länders kundinformation för oss. Ett stort system leder också till några nöjda kunder 
och många missnöjda. Skulle jag behöva kundinfo i utlandet kan jag bara ringa och 
fråga. I ett jättestort företag kanske det skulle behövas men inte i mindre som vårat.  
Vi är nöjda med vårat CRM-system, KONTAKT. LundaLogik hjälpte oss mycket och 
varnade oss för att göra vissa misstag. Den ansvariga hos oss fick extra utbildning av 
LundaLogiks konsulter. ”jag får klämma på tuben ordentligt för att hitta något vi inte 
är nöjda med” – bara rapportgeneratorn i sådana fall. 
 
Särskilt viktigt ting 
Attityden hos personalen är mycket viktig från första början – har man inte det kan 
det till och med leda till att personalen saboterar det. Våra säljare känner inga 
bekymmer med att dela med sig av sin kundinformation. Är du säljare så kommer du 
alltid ha mer information om kunden än vad som står i CRM-systemet så det utgör 
inte direkt problem, utan CRM-systemet funkar mest som riktlinjer på hur du ska 
jobba. Vi har inte CRM-systemet kopplat till något bonussystem. Vi har inte sett 
något behov av det.  ”Ska man behöva betala Pelle att äta gröten, så är det något fel 
på gröten, då behövs den ändras, inte Pelle” 
Det måste även göras uppföljningar av det som läggs in – det vill säga att det ska 
synas om det är någon som inte använder systemet och den personen ”hängs ut” för 
att han ska bättra sig. 
 
Säljarna måste hela tiden vara i nyllet på kunden, även om vi är ngt unika i vår 
produktlinje. En kund som har köpt av oss, ska vi besöka inom 3 månader för att följa 
upp och se om de är nöjda. CRM-systemet underlättar för sådana aktiviteter. 
 
Hur tekniken fungerar i CRM-systemet är helt ointressant när det kommer till själva 
implementeringsprocessen. Vi försöker dock hela tiden hålla det enkelt för säljaren, 
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för de är prioriterade i systemet. Det viktigaste är att säljarna har nytta av de data de 
matar in i systemet och här har vi inte sett någon problematik med att säljarna inte vill 
dela med sig. Med CRM-systemet är det framför allt lättare att ”backa upp” en säljare 
som är bortrest. Skulle en kund behöva hjälp så finns all kundinformation i systemet. 
Det är även mycket lättare att se vad som gått snett i en affär och lätt att se vad som 
gått snabbt eller segt gällande offerter. 
 
Har man en stor omsättning på personal är CRM-system extremt viktigt. Exempelvis 
på ett företag fanns inget dokumenterat och när säljare slutade försvann allt. Att ha det 
så är idiotiskt av ledningen. 
 
Vi lade nog ner mest resurser på att få CRM-systemet att praktiskt funka i det dagliga 
arbetet. Att inte sätta krav att de anställda måste lägga in för mycket och att det 
anpassas för de som använder systemet är mycket viktigt, det ska finnas ett flöde i 
systemet.  
 
IP2:s åsikter om var mest problematik ligger 
 

• Säg att du har 5 gamla uvar med intern konkurrens mellan varandra så blir det 
problem eftersom de inte kommer vilja dela med sig. Hos oss arbetar säljarna 
ibland tillsammans så de gynnas bara av att dela med sig.  

 
• Mycket av problematiken idag är att allt bygger för mycket på teknik och 

system. Kommunikation mun-till-mun försvinner lite vilket är helt idiotiskt. 
Det är så mycket mer effektivt att prata. Detta är katastrofalt ur en säljares 
synpunkt.  

 
• Storlek på företag spelar också roll, ju större desto mer komplicerat 

 
• Säljare hatar att ha tvångströja om hur de ska jobba och får de fylla i något de 

inte har användning för så funkar det inte. 
 

• Många tror sig behöva ett större CRM-system än nödvändigt vilket gör att de 
köper in för stora och komplicerade system. Det handlar alltid om att börja 
enkelt och anpassas till de som använder det. Man ska göra förändringen A) så 
positiv som möjligt och B) så lite som möjligt till en början. 
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• Vi har svurit över rapportgeneratorn – för komplext och det krävs nästan att du 
vara programmerare för att förstå det och det är inte de som använder systemet 
hos oss. Rapportgeneratorn är ett verktyg i programvaran som gör dina listor. 
Om du vill ha reda på exempelvis kundnamn, hur många offerter som ligger 
ute, hur många dagar har offerterna legat ute, vem är ansvarig säljare och 
vilket värde är det på offerten. Det finns ingen färdig lista för detta utan du får 
gå in i verktyget och definiera att i första kolumnen vill jag ha kund, och i 
nästa vill du ha uträckningen A+B och den listan är för komplicerad att göra. 
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Intervju 3 
 
IP3 har ingen direkt bakgrund gällande CRM-system i dennes arbete som 
företagsledare och den tidigare anställningen som säljare. 
 
Hur ser ni på CRM-system? 
Min bakgrund är endast som säljare av konsultuppdrag och som företagsledare. 
Vi ser CRM-systemet som ett hjälpmedel för att hålla koll på företaget och följer upp 
vad säljarna gör. Det finns helt enkelt massa information som går att hämta ut ur 
systemet så länge man lyckas definiera syftet med CRM och hur arbetsuppgifter ser 
ut. Innan vi började implementeringsprocessen hörde vi för med leverantörer, 
ledningar på andra företaget, gick på management utbildningar och läst mycket om 
CRM-system. CRM-system har blivit viktigare eftersom vi, Sverige, går allt mer emot 
”tjänster” och då måste ha koll på sina kunder. 
 
”Det är inte för att hålla koll på relationer, utan snarare aktiviteter i företaget” 
 
När vi startade implementeringsprocessen gjorde vi en kartläggning av vår 
säljprocess. Det vill säga var någonstans vi kan dra nytta av CRM-systemet och var 
någonstans blir det för tungt. Där tyngden väger över nyttan backar vi tillbaka. Med 
andra ord bara saker som är väsentligt skriver man in. Jag ser det inte som en stor 
investering, utan värdet och nyttan av systemet är så mycket större. 
 
Syftet med CRM-systemet är bland annat att vi måste kunna följa upp våra säljare för 
jag har i dagsläget ingen sätt att göra det. Vidare måste vi kunna bygga vårt 
kundregister på ett och samma ställe. Än så länge är vi mitt i 
implementeringsprocessen, men på pappret verkar det som att vi hittat en bra nivå. 
 
Initiativet kom från säljarna och det är egentligen de som har övertygat mig. Så vi har 
utformat systemet för att säljare och ledning ska mötas halvvägs. Jag kan få en 
prognostisering över framtida beställningsvolymer och den är mycket beroende av 
vilken information som matas in av säljarna, vilket gör det viktigt att de är motiverade 
att använda systemet. 
 
Vi har börjat med hyfsat enkel information som ska matas in till en början, det vill 
säga inte så mycket extra arbete, och nu står vi inför tröskeln att börja logga 
aktiviteter också, så det ska bli intressant att se hur mycket extra tid det tar.  
Exempelvis så efter en säljare haft kundkontakt ska de därefter ta några minuter att 
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mata in nödvändig information, så det tar ju mer och mer tid desto mer 
informationsområden som ska matas in.  
 
Vi har inte, och kommer nog inte heller i framtiden koppla CRM-systemet till ett 
bonussystem. Min uppfattning är att är speciellt amerikanska företag som utvärderar 
och sedan kopplar lön/bonus till CRM-system. Vi vill främst ha de som 
utvärderingssystem på ledningsnivå, inte att det ska vara bonusgrundande. 
 
Jag ser inte och tror inte att någon särskild förändring kommer att ske i vårt företag, 
då vi mest ser CRM-systemet som ett verktyg. Möjligtvis en tätare återkoppling till 
anställda att ”du har inte gjort det här än, gör det”. Det är nog företag som säljer 
produkter och inte har den kundfokusering som vi alltid haft som genomför 
förändring. Med tanke på nya kunder och nya anställda kommer CRM-projektet dock 
aldrig sluta arbetas med, utan vi ser det snarare som en ständig process. 
 
I er, intervjuares, modell så tycker jag att det nog saknas en ekonomisk faktor.  Det 
kan ju faktiskt påverka hur mycket som man har investerat. 
 
Särskilt viktigt ting 
Systemet måste anpassas till användarna, alltså säljarna. En kille från Salesforce kom 
en dag och utbildade oss i hur systemet fungerar, med alla (6 personer) som ska 
använda systemet. Vidare måste man först definiera syftet med CRM-systemet, det 
vill säga hur arbetsuppgifterna ser ut och man måste även integrera CRM-systemet 
med andra befintliga system. Det är också viktigt att man ska kunna spåra 
informationen, alltså vem som matar in den och detta i utvärderingssyfte för att 
motivera personalen. Till sist är viktigt att inte bara se det som att man köper in ett 
tekniskt system utan det handlar om mer, alltså att man måste ha en tydlig strategi och 
målsättning.  
 
En viktig funktion i CRM-systemet är att man kan koppla så mycket mer information 
till sitt kundregister, historia etcetera. 
 
IP3:s åsikter om var mest problematik ligger 

• Man kommer dragandes med ett system men man tänker på själva 
inarbetningen av systemet. 

 
• CRM-systemet är ett verktyg i säljprocessen. Systemet används av säljare som 

är svåra att inrama i beteenden och som mäts på resultat. Med min bakgrund 
som säljare är jag allergisk mot CRM-system för jag har tidigare inte sett hur 
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det gynnar mig som säljare. Detta skär sig lite när jag nu arbetar med att 
implementera ett system. Det fallerar ofta på säljarens roll, vad ska krävas av 
säljaren? Det värsta som kan hända en säljare är att få dem fast i en typ CRM-
verktyg.  

 
• Jag har sett många människor i mina år som säljare som sitter på sina kontor 

om dagarna och matar in kundinformation i CRM-system, och vad är värdet i 
detta? Det är lätt att gömma sig bakom systemet och då glöms den personliga 
kontakten bort, alternativt att säljare som bara är ute på uppdrag och då inte 
matar in någon information alls. Man måste hitta ett mellanting och där är vi 
nu i vår implementerings process. 

 
• Det som är mest komplicerat är nog att veta var man ska avgränsa sig och hur 

beteendeförändringen kommer se ut. Typ nu när en säljare ringt tre kunder och 
kommer på att ”nu jävlar ja måste jag skriva in i systemet. Äh det gör jag 
senare”. Det måste alltså komma in i den dagliga verksamheten 

 
• Ibland vill säljare inte dela med sig av kundinformation just för den interna 

konkurrensen och de kanske anser att de förlorar sitt ”värde” i företaget. Men 
en anställd får absolut inte äga en kontakt utan det ska företaget göra. 

 
• ”dåliga säljare gömmer sig bakom systemet, bra säljare fyller inte i det” 
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Intervju 4 
 
Innan jag, IP4, arbetade på mitt nuvarande företag, var jag VD på ett företag där vi 
lyckades driva upp antalet medarbetare från 200 – 500 stycken och där fanns inget 
CRM-system. Försvann er medarbetade på det företaget, så försvann också den 
kundinformationen och det var inte bra. I mitt nuvarande företag fanns det en hel del 
erfarenhet av CRM-system i ledningsgruppen. Personligen var jag väldigt drivande i 
säljkulturen och ville visa att ledningen stod bakom implementeringen och gav sitt 
stöd. På detta företag fanns inget CRM-system när jag började som VD. Vi valde ett 
danskt system som heter Web-CRM från bolaget B2B-CRM. Detta system finns i 
”molnet” vilket är väldigt smidigt. Det är smidigt att hålla reda på partnerns, alla 
prospects, hålla reda på alla aktiviteter, mail-konversationer. Vi har inte gått vidare till 
någon pipe-line bevakning, det har vi andra system som gör. Jag ser mest CRM-
systemet som ett stöd, som en almanacka ibland. Jag är ute mer tid hos kunden med 
detta system då det säger mer eller mindre åt mig vad jag ska göra, vilket jag anser är 
bra. 
 
Vi provade en gång att tillverka ett eget CRM-system. Vi är väldigt duktiga på att 
utveckla tekniska system åt andra men när vi gjorde det åt oss själva blev det 
problem. Det handlar om att utvecklingen av systemet var inget som lades som en 
prioritering. Den enda riktiga fördelen med det var ju att de knöts lätt till processerna 
eftersom vi var grundarna. När vi däremot köpte KONTAKT fungerade det mycket 
bättre än det egna vi gjorde. Då fick vi hjälp av en konsult som var där 6 månader. 
Alla säljare och användare var med aktivt under implementeringen så egentligen 
upplevde jag inte stora bekymmer. Jag tror inte att anställda gömmer sig bakom 
systemet för att utan ett CRM-system hittar den typen av människor något att gömma 
sig bakom istället.  
 
När vi implementerade i mitt nuvarande företag så märkte jag ingen direkt 
motsträvighet hos säljarna. Vi har här en kooperativ säljkultur och i konsultbranschen 
är man ofta van vid samarbete, alla tjänar på att ha bra beläggning. I min erfarenhet 
kommer initiativet ofta både från säljare och ledning. Speciellt säljare som kommer 
från företag med ett fungerande CRM-system kräver det. Personligen anser jag att 
CRM-system är ett måste för ett fungerande säljföretag. Jag ser inte CRM-systemet 
som stor investering. Den stora investeringen låg snarare i kultur och processer och 
inte på tekniken.  
 
Här är det ingen stor del av lönen som bygger på säljresultat utan mer på ett 
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gemensamt resultat vilket innebär att intern konkurrens inte är ngt problem. Men jag 
kan tänka mig att arbetar man under provision så kan det vara ett problem att säljare 
inte vill dela med sig av kundinformation. Vid implementeringen gjorde vi endast 
enkla förändringar typ som att en offert-typ skulle ha ett nytt nummer. Vi behövde 
nog inte förändra så mycket eftersom endast 3 anställda skulle arbeta med CRM-
systemet aktivt.  
 
 
Särskilt viktigt ting 
Företagskulturen är viktig. Kan vara en faktor till i er modell och det har ju att göra 
med förändringsbenägenheten. Sen tycker jag också ni kan fundera på att ha med en 
ruta till, Anpassning. 
 
Vidare anser jag att det krävs en implementeringsledning som ger stöd åt systemet för 
det fungerar absolut inte automatiskt av sig självt, utan de måste sköta om kulturen 
och allting runtomkring. Ledningsgruppen måste också vara överens sinsemellan samt 
vara införstådda i att det är ”väldigt stor skillnad på jag vill (ledningen) och du måste 
(till de anställda)”. Säg att det bara finns en eldsjäl och de andra inte tror på det så 
kommer det heller inte att fungera. Ledningen i till exempel USA är mer vana att ”pek 
styra” och anställda är vana att bli styrda i större mån än i Sverige. I USA finns en 
mer hierarkisk struktur, vilket gör att ledningsfaktorerna skiljer sig från Sverige.  
 
Vidare är personalen extremt viktig och att företagskulturen inte motsäger sig CRM-
systemet. Det gäller vidare att vara ärlig och börja tidigt med att förklara varför CRM-
systemet ska implementeras. Angående säljtänkandet i företaget tror jag inte att 
CRM-systemet ändrar ett smack. Det ses mer som ett verktyg för stöd. Den riktiga 
säljkulturen ligger inte i CRM-systemet utan i huvudet på säljaren. 
 
”man kan inte skapa engagemang men man kan uppmuntra och skapa förutsättningar 
för engagemang” 
 
Var man lägger mest tid beror nog på var man är i implementeringsprocessen. I de fall 
jag varit med så har det varit viktigt att man måste definiera säljprocessen och 
förankra den hos dem som är engagerade i säljandet. Så du har process, du har 
människan och du har ledarskapet som är otroligt viktigt för att föra in CRM-
systemet. Det är inte integrationsfrågan eller teknologifrågan som varit svåra. Det 
viktigaste är helt enkelt att få till den här förankringen hos de som ska arbeta med 
CRM-systemet. Integrationen dock fortfarande viktig då som jag till exempel har alla 
kontakter i min mobiltelefon via CRM-systemet. 
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IP2:s åsikter om var mest problematik ligger 

• Det är inte enkelt, det blir ofta negativt bland säljare för de inte upplever att de 
ger dem någon nytta. Utan de upplever bara att det är till för ledningen så 
nyttan för de anställda måste klargöras. Försöker man implementera ett CRM-
system utan syftet att hjälpa säljarna så kommer det inte fungera, sen 
möjligheten att kunna utvärdera de anställda är prioritering två vad gäller att 
motivera de anställda. Vidare om systemet är för komplext upplevs det mer 
som att det är till för ledningens skull i deras utvärdering av de anställda. Är 
det inte lika komplext blir det lättare ett stöd för användarna. För komplext så 
vill ingen använda det. Jag tror att man ofta överanvänder ett CRM-system. 
”Man måste krypa innan man kan gå”. Måste börja enkelt och sedan gå 
vidare. Även om systemet. 

 
• Gamla säljare som tycker de kan allt är med motsträviga, unga är med 

formbara. 
 

• Angående säljprocessen så fanns det vissa komplikationer. ”Där behövs ju 
inget CRM-system” tyckte vissa och att ”man kunde göra det med papper och 
penna”. Det blev mycket diskussioner vilket förvisso inte gjorde något utan 
det gjorde att man kunde komma fram till en gemensam lösning och anpassa 
hur systemet skulle se ut. 

 
• Jag tror att det ofta blir problem kring att man inte vet vad man köper. Man 

förväntar sig att det automatiskt ska öka försäljning, vilket det inte gör. Många 
fördelar syns bara på lång sikt (till exempel att kundinformationen finns kvar 
även efter en säljare försvinner) 

 
• Det är mycket svårt att förändra beteende och kultur. ”Vi gör som vi alltid har 

gjort” är vanliga attityder. 
 

• Risker med CRM-system: att någon tar databasen och kundregistret och 
sticker (olagligt). Men man måste samtidigt kunna lita på sina anställda. 

 
• I min erfarenhet har försäljningen varit mycket dålig av CRM-system. Tanken 

med att sälja är ju att systemen ska överträffa förväntningarna och försäljarna 
lovar för mycket vilket är korkat. Det danska Web-CRM i molnet däremot 
tycker jag överträffade mina förväntningar.  
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• Om man nu misslyckas med implementering är det nog vanligt att man inte 

skyller på rätt saker, att man skyller på saker som inte alls är den rätta orsaken. 
 

• Jag tror det ofta brister i förankringen av varför man implementerar och att 
man ofta är för ambitiös och använder CRM-systemet för allt det klarar av och 
inte vad personalen klarar av. 
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Intervju 5 
 
Flera anställda på företag 5 hade tidigare erfarenheter av att arbeta med CRM-system. 
Förförståelsen dessa personer hade innan vi började implementeringsprocessen i 
företag 5 var att systemen var tunga att använda. Med detta som grund sökte vi efter 
system som skulle vara lättanvända och som lätt kunde anpassas till vår verksamhet. 
Vi hade ingen målbild när vi köpte in systemet, vi visste bara att vi behövde ett. De 
anställda som hade arbetat med CRM-system innan menade att det går inte att arbeta 
utan ett. 
 
Vi på företaget är inte vana vid förändringar men när vi köpte in systemet fanns ett 
behov att göra det så vi körde på. Efter vi var och är ett växande företag höll det inte 
att fortsätta lagra information i Excelark. Vidare berättar IP 5 att det fanns ett 
luckor/glapp i informationen för kunder som vi inte har pågående kontakt med och 
dessa luckor behövde fyllas så inte kunderna glömdes bort. Hade vi till exempel en 
kund som inte var köpmogen så tappade kontakten något med den kunden tills den 
var köpmogen. Excelarken kunde inte hantera all den information som behövdes i de 
fallen. Med CRM-systemet har vi mycket lättare kunnat hålla koll på statusen för de 
kunderna oavsett vilket stadie de är i. 
 
IP5 berättade att de började med implementeringen av CRM-systemet för ungefär ett 
och ett halvt år sedan. Tidigare användes Excel för att hålla redo på 
kundinformationen och detta fungerade inte så därför, efter viss forskning, köpte vi in 
KONTAKT från LundaLogik, vars standard utformade inte var lämpligt i vårt företag. 
Därför valde vi att på kvartalsbasis, förändra och anpassa, systemet allt eftersom för 
att göra det optimalt för oss. Detta har lett till att vår arbetsprocess har förändrats 
något. Det är dock inte bara systemet som anpassat sig till oss utan vi har även 
anpassat våra verksamhetsprocesser för vad som passa bäst för KONTAKT. Vi hade 
tidigare ingen direkt metodik för att dokumentera kundinformation, så vi kunde lika 
gärna försöka följa det som KONTAKT förde med sig så gott det gick.  
 
”Tidigare betydde en kund och ett projekt samma sak för oss, men i KONTAKT 
definitionen förändrats. Men i systemet då har man kund kunder är projekt och kunder 
har anställda och ett projekt börjar egentligen vid första kundmötet och sen kan det 
här projektet övergå till att bli ett riktigt projekt och så hade vi inte sett det utan vi 
hade sett det som säljfaser och efter säljfaser så blev det projekt men i det här 
systemet så var det projekt hela tiden, så att vi generar mycket mer projekt än vad vi 
hade gjort innan och det är inte dumt för att det tvingar oss tidigare att börja tänka på 



	   101	  

hur ser egentligen cykeln ut för det här projektet och vad jag har lärt mig är jag alltid 
varit för optimistisk utifrån första kontakten till när blir det affär och i och med att jag 
har det här processverktyget så ser jag egentligen när skapar jag för det går att göra en 
hel del förändringar med attributfält och sånt på de olika sidorna även om man inte 
kan ändra i huvudflödet så har vi kunnat gå in och säga okey första kontakten, när är 
projektet ändrat och så kan man då börja mäta hur långa säljcykler vi har. Detta mätte 
vi inte innan men tack vare de hållpunkter som fanns i systemet gjorde att vi fick lite 
mer insikt och sen har vi då förändrat de säljsteg som vi tycker att vi har. De stegen 
har vi gått in och fört in och det slutade i dessa säljsteg: Initial kontakt, 
lösningsförslag, offert och sen till sist avtal. KONTAKT hade fler säljsteg men det 
var lätt att anpassa till färre.” Detta har resulterat i färre säljtimmar och att vi gör ”rätt 
saker rätt”. Vi har blivit mer säljeffektiva helt enkelt. Det är mycket tydligare nu med 
ett CRM-system vad som ska göras och säljas till respektive kund. Vi har definierat 
säljstegen mycket tydligare än tidigare. 
 
IP5 ser inte CRM-systemet som en kostsam investering för dem. De lade ner ungefär 
25000 kr och drygt 100 arbetstimmar vid implementeringen. Vi trodde dock inte vi 
behövde ändra våra processer innan. Vi var under uppfattningen att vi inte behövde 
förändras innan vi köpte in systemet. Vi insåg det och det har bara varit positivt. 
 
I övrigt såg IP5 inte några större problem i själva implementeringsprocessen av CRM-
systemet. IP5 menar att eftersom de redan hade en kundfokuserad strategi så krävdes 
det inga större förändringar i sättet att se på kunden. CRM-systemet var endast ett 
verktyg för att vi skulle kunna jobba mer effektivt. 
Vi köpte in utbildning från LundaLogik som under 1 dag var här och visare hur 
tekniken fungerade och det räckte för att få de 5-6 anställda som skulle använda det 
att förstå syftet och hur det fungerade. Vi har inte sett några problem med att de 
anställda har attityder som att de inte vill dela med sig av kundinformationen. Det 
som är mycket positivt med CRM-system är som exempelvis när en av våra 
projektledare slutade för ett tag sen så hade vi kvar all viktigt information om dennes 
kundrelationer. Ytterligare anledningar till att det inte uppstått några större problem är 
att initiativet kom till stora delar från de anställda vilket gjorde att det var lättare att ta 
till sig och acceptera förändringarna.  
 
Särskilt viktiga ting 
IP5 beskriver att det är viktigt för implementeringsprocessen att de anställda har rätt 
attityd gentemot CRM-verktyget och det beror mycket på visionen med det. 
Projektledarna anser till exempel att systemet ska blicka framåt och säljarna vill att 
den ska blicka både framåt och bakåt. Vi är inte riktigt i mål med hur teknologin ska 
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användas. Detta beror på att människor ville olika med systemet. 
Vi är nästan alla tekniker och det har underlättat att ta till sig systemet. Systemet sågs 
som en leksak att arbeta med. 
 
Mest tid och resurser lade vi nog, beskriver IP5, på att få CRM-verktyget anpassat till 
våra processer samt att överföra gammal data från Excel in till KONTAKT. 
 
Vi märkte i början att vi ville ha med allt som systemet kunde bidra med och det blev 
för spretigt. Det blev viktigt för ledningen att sätta ner foten och förklara att systemet 
inte ska användas till allt, utan endast användas till det som vi har mest nytta av. 
Systemet ska alltså inte göras för komplext. Resultatet av att mata in allt var att i 
slutänden användes systemet som ett planeringsverktyg och det var inte grundtanken. 
Grundtanken var att KONTAKT skulle vara ett säljverktyg. Ledningen satte därför 
upp riktlinjer om vad verktyget skulle användas till.  
 
IP5:s åsikter om var mest problematik ligger 

• Projektledarna har svårare att ta till sig CRM-systemet än vi säljare. Detta för 
att vi säljare inte hade något befintligt system vilket projektledarna hade kring 
sina kunder.  

 
• Det finns ett glapp mellan hur CRM-systemet används av projektledarna och 

säljarna. Säljarna lägger in mer än projektledarna och då blir det glapp i 
informationen 

 
• Vi körde en gång ett CRM-system som var anpassat till 1000+ anställda och 

när vi skulle köra det på 6 personer bara så funka det inte särskilt bra.  
 

• Ett problem vi har: För en omogen kund lägger vi in förväntad ordertid och 
ibland så skjuter man bara upp såna svaga leads hela tiden eftersom de aldrig 
ser behovet av våra tjänster och då kan ledningen komma och fråga varför den 
bara skjuts upp hela tiden. Såna svaga leads har vi därför sagt att de inte ska gå 
upp till ledningsnivå och det gör att vi ändå lägger in dem i CRM-systemet, 
men bara för vår egen del. 

 
• Projektledarna upplever mer problem med pågående kunder. Vi på sälj har 

inte det problemet. Det är stor skillnad att sälja till ny kund än en befintligt. 
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• Jag tidigare varit med om attityder som ”vi kan själva” vilket skapar problem 
om att man inte känner att man behöver hjälp och därför inte känner något 
behov av det 

 
• Systemen ligger och pratar med varandra hela tiden. Dom är alltså integrerade. 

Vi hade förväntat oss mer av de små tekniska bitarna. 
 
”Jag tycker att jag saknar input eller efterfrågan från organisationen. Detta är en 
modell som egentligen säger att behovet kommer uppifrån och trycks ner på 
organisationen, när jag tittar på den här och hade jag ritat den så hade jag nog ritat 
en så att det antingen kommer uppifrån eller nerifrån och i vilket fall som helst så 
kräver det en strategi och ett införande. Jag tycker att denna modell säger att detta 
drivs alltid ifrån upper-management för att man ska införa det och jag tror inte att det 
är så” 
 
 
 
 
 
	  


