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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Den hårda konkurrens som präglar dagens marknad driver företagen att differentiera 
sina erbjudanden i allt större utsträckning. Kunderna väljer inte längre leverantör enbart utifrån 
produktens egenskaper utan deras inköpsbeslut baseras också på den relation kunden har med sin 
leverantör. Med hjälp av nya kundkanaler såsom Internet samt avancerade datasystem kan 
företagen höja kundvärdet genom att bättre förstå och tillmötesgå den individuella kundens behov 
och preferenser och därigenom skapas också långsiktiga relationer med kunderna. 
 
Syfte: Syftet är att öka förståelsen för vilka faktorer som är viktiga för en framgångsrik 
implementering av CRM. 
 
Genomförande: För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes en fallstudie på TAC Svenska 
AB där vi studerade den planerade implementeringen av CRM. Det empiriska materialet samlades 
in genom ett antal intervjuer med anställda på företaget som behandlade tidigare 
förändringsarbeten inom organisationen samt deras åsikter angående implementeringen av CRM. 
 
Resultat: För att implementeringen av CRM ska bli framgångsrik är det viktigt att företag tar 
hänsyn till en rad faktorer som är viktiga vid förändringsarbeten. De faktorer som vi fann vara av 
central betydelse var bland annat ledningens engagemang, kommunikation och information, att 
sätta upp kortsiktiga mål samt att skapa delaktighet inför förändringen bland de anställda.  
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Background: The fierce competetivness that characterize todays market force the companies to 
differentiate their offerings to a greater extent. The customers do no longer choose their supplier 
on the attributes of the products alone. Their purchase decisions also depend on the relationship 
the customers have with their supplier. With new customer channels like the Internet and 
advanced computer systems companies can increase the value for their customers through a better 
understanding of the customers needs and preferences. In this way companies can create longterm 
relationships with their customers. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to increase the understanding of the elements that are 
important for a successfull implementation of CRM. 
 
Realization: To achieve the purpose of this thesis a case studie was conducted at TAC Svenska AB 
where the future implementation of CRM was examined. The emirical data was assembled 
through interviews with employees at the company. The questions delt with earlier organizational 
changes within the company and the employees attitudes regarding the implementation of CRM. 
 
Results: To successfully implement CRM it is essential that companies consider several elements 
that are important when companies undergo organizational change. Some of the elements that we 
found to be of great importance were the commitment of the managers, communication and 
information, to establish short term goals and to create involvement among employees regarding 
the implementation.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel behandlar vi bakgrund, problemformulering, syfte och 
avgränsningar. Vi ger dessutom en disposition över uppsatsens upplägg. 
Avsikten är att fånga läsarens intresse samt ge denne en introduktion till 
ämnet.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Bristande strategi, alltför stor fokusering på IT-system och för lite 
engagemang hos ledningen gör att svenska företag misslyckas med sina 
CRM-investeringar.” 

 Edenholm, 2001, s 1 
 
Detta påstående står att läsa i artikeln ”Kundvård inget för svenska företag” 
i tidningen Computer Sweden. Hur bör då en framgångsrik investering i 
Customer Relationship Management (CRM) hanteras? Framgången hos ett 
CRM-projekt beror i stor utsträckning på hur implementeringen genomförs. 
I många fall investeras stora summor pengar utan att förväntat resultat 
uppnås. Då många företag försöker införa CRM, men en stor andel av 
dessa misslyckas, anser vi att implementeringsproblematiken vid införandet 
av CRM är ett intressant område.  
 

”Företagens fokus förskjuts för närvarande från bolagets interna 
administrativa processer till att inriktas på kundprocesserna, vilket 
bekräftas av rådande investeringstendenser. Samtidigt som tillväxten 
för affärssystem börjar avmattas, växer marknaden för CRM-
applikationer explosionsartat.” 

 
Alerius et al., 2001, s 11 

 
Framväxten av CRM kan relateras till de paradigmskiften som har ägt rum 
inom marknadsföringen. Ambler (1996) skildrar tre paradigm inom 
marknadsföringen; det neoklassiska paradigmet, konfliktparadigmet och 
relationsparadigmet. Det neoklassiska paradigmet från 1950-talet 
fokuserade på de interna processerna i organisationen och på 
volymförsäljning. Det andra paradigmet, konfliktparadigmet, kom på 1970-
talet och de dominerande koncepten i detta paradigm var konkurrens, 
marknadsandel och konkurrensfördel. Det tredje paradigmet är 
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relationsparadigmet som gjorde sitt intåg på 1980-talet. Detta synsätt, som 
lever kvar ännu idag, har sina rötter inom nätverksansatsen, 
tjänstemarknadsföring och TQM (Total Quality Management). I det tredje 
paradigmet förändras fokus från kortsiktiga transaktioner till långsiktiga 
relationer och relationsmarknadsföring får stor betydelse. (Ambler, 1996)  
 
Relationsparadigmet har vuxit fram på grund av den ökade konkurrensen 
och globaliseringen av världens marknader vilket har lett till förändrade 
förutsättningar för företagen. Företagens produkter blir mindre unika och 
de måste därför differentiera sina erbjudanden på andra sätt. Kunderna 
väljer inte längre leverantör enbart utifrån produktens egenskaper utan 
deras inköpsbeslut baseras också på den relation kunden har med sin 
leverantör. Företagens förmåga att tillföra kunderna ett mervärde och 
anpassa produkterna efter kundernas behov är således viktigt. (Battista & 
Verhun, 2000) Många författare, exempelvis Lovelock et al. (2001), 
argumenterar dessutom för att det kostar fem gånger så mycket att attrahera 
en ny kund som att behålla en gammal. Det är därför av största betydelse 
att företagen värnar om att behålla sina befintliga kunder och utvecklar 
långvariga relationer med dessa. (Lovelock et al., 2001)  
 
Möjligheten för företagen att utveckla långvariga relationer med sina 
kunder har enligt Ling & Yen (2001) förbättrats avsevärt i och med IT-
samhällets framväxt. Tillkomsten av nya kundkanaler och möjligheten till 
elektroniska affärer har förändrat hur företagen bedriver sin 
affärsverksamhet. Detta har dessutom medfört att kunderna har blivit 
alltmer krävande och har höga förväntningar på företagens kundservice. 
(Ling & Yen, 2001) 
 
Enligt Ling & Yen (2001) innebär CRM att företagen anpassar sig till de 
förändrade förutsättningarna på marknaden och bygger långvariga 
kundrelationer med hjälp av de möjligheter som har tillkommit i och med 
den nya teknologin. Med hjälp av nya kundkanaler såsom Internet samt 
avancerade datasystem kan företagen höja kundvärdet genom att bättre 
förstå och tillmötesgå den individuella kundens behov och preferenser. 
Därigenom skapas också långsiktiga relationer med kunderna (Ling & Yen, 
2001). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
För att företag ska kunna höja kundvärdet med hjälp av CRM och etablera 
långsiktiga relationer med lönsamma kunder och därigenom nå ökad 
lönsamhet är det dock kritiskt att företagen har en noga genomtänkt 
implementeringsplan för arbetet med CRM. Det kan enligt analysföretaget 
Meta Group vara svårt att implementera CRM och många företag 
misslyckas med uppgiften. Meta Group rapporterade år 2000 att:  
 

” …mellan 55 och 75 procent av alla kundvårdsprojekt uppfyller inte målen…” 
 

Danielsson, 2001, s 1 
 
Enligt Yu (2001) uppstår problemen vid implementeringen bland annat på 
grund av att företagen inte lyckas implementera CRM i hela 
organisationen. Författaren anser att det är av stor vikt att alla medarbetare 
aktivt arbetar enligt de nya tankesätten för att implementeringen ska kunna 
ses som lyckad. För att möjliggöra detta anser Westring (2002) att företag 
bör förhålla sig till implementeringen av CRM på samma sätt som de 
förhåller sig till traditionellt förändringsarbete. Med detta menar han att det 
krävs stora investeringar i människor, kultur, ledarskap, organisation, 
processer och information såväl som teknik för att lyckas med 
implementeringen. 
 
Enligt Davids (1999) ökar företagens investeringar i CRM. Fler och fler 
företag på den konkurrensutsatta marknaden vill således ta del av de 
fördelar som förbättrad kundvård kan generera. Med tanke på den höga 
andelen CRM-projekt som misslyckas är det dock viktigt att företag får en 
bättre förståelse för vilka faktorer som är av central betydelse vid 
implementeringen av CRM. Det är viktigt att implementeringen hanteras på 
ett genomarbetat sätt för att projektet ska bli framgångsrikt. Ett 
framgångsrikt projekt karaktäriserar vi som ett projekt där de potentiella 
fördelarna med CRM kan utnyttjas genom att i stort sett samtliga 
medarbetare inom organisationen arbetar aktivt med CRM. De potentiella 
fördelarna är bland annat en bättre förmåga att möta kundernas behov samt 
etablera långsiktiga kundrelationer.  
 
På grund av den höga andelen misslyckade implementeringar av CRM har 
vi för avsikt att granska problematiken som finns vid införandet av CRM. 
De frågeställningar som vi främst kommer att behandla är: 
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• Vilken påverkan på organisationen har implementeringen av CRM? 
 

• Vilka svårigheter möter organisationer som implementerar CRM ? 
 
• Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till för en framgångsrik 

implementering av CRM? 
 
För att besvara dessa frågor har vi använt oss av ett fallföretag, TAC 
Svenska AB, som har beslutat att införa CRM i organisationen.  
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att öka förståelsen för vilka faktorer som är viktiga för en 
framgångsrik implementering av CRM.   
 
 

 1.4 Avgränsningar 
 

Avsikten med denna undersökning är att analysera hur organisationer 
påverkas av implementeringen av CRM. Då vi genomför undersökningen 
med hjälp av ett fallföretag som ännu inte har infört CRM har vi valt att 
utgå från tidigare förändringsarbeten på företaget för att få en ökad 
förståelse beträffande vilka aspekter som är viktiga för en framgångsrik 
implementering av CRM i organisationer. Vi vill genom denna studie 
undersöka individers uppfattningar om och attityder till förändringsarbeten 
för att på så sätt skapa en ökad förståelse för implementeringen av CRM. 
Med en framgångsrik implementering menar vi att i stort sett samtliga av 
företagets anställda arbetar aktivt med CRM och på så sätt kan utnyttja de 
potentiella fördelarna med CRM.   
 
Vi anser att CRM är en strategi som ska genomsyra ett företags hela 
verksamhet. Implementeringen av CRM påverkar således hela företaget. 
Att implementera ett CRM-system anser vi vidare är en central del i arbetet 
med CRM. När vi skriver om CRM menar vi således både system och 
strategi då vi ser dessa som två oskiljbara delar.  
 
 
 



 5 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning: Detta kapitel behandlar bakgrunden, 
problemdiskussionen och syftet med uppsatsen.  
 
Kapitel 2 – Fallföretaget och Customer Relationship Management: I detta 
kapitel ger vi en kort beskrivning av vårt fallföretag samt redogör för 
företagets nuvarande situation. Dessutom ger vi läsaren en inblick i 
begreppet CRM. 
 
Kapitel 3 – Vetenskapligt förhållningssätt: I detta kapitel redogör vi för vår 
verklighetsuppfattning och vårt vetenskapliga synsätt och vilket ligger till 
grund för hur denna studie har genomförts.  
 
Kapitel 4 – Metod: Detta kapitel syftar till att redogöra för vårt val av 
tillvägagångssätt vid insamlingen av empiri samt hur undersökningen rent 
praktiskt har genomförts. 
 
Kapitel 5 – Referensram: I kapitlet presenteras teorier och modeller som 
ska ge läsaren en förståelse för implementeringsprocessen generellt vid 
införandet av nya strategier för att sedan gå in mer specifikt på 
implementeringen av CRM.  
 
Kapitel 6 – Empiri: I denna del redovisas resultatet av de intervjuer som 
utgör undersökningens empiri.  
 
Kapitel 7 – Analys: Detta kapitel innehåller analysen av det empiriskt 
insamlade materialet. I analysen utgår vi från den modell och de teorier 
som presenterades i det tidigare kapitlet och använder dessa som 
analysverktyg.  
 
Kapitel 8 – Slutsatser och rekommendationer: Detta kapitel innehåller de 
slutsatser som vi har kunnat dra utifrån vår genomförda undersökning. 
Utifrån dessa ger vi också rekommendationer till fallföretaget.  
 
Kapitel 9 – Reflektioner: I det sista kapitlet reflekterar vi över vårt bidrag 
till detta kunskapsområde samt den metod som vi har använt vid 
undersökningens genomförande.  
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2 Fallföretaget och Customer 
Relationship Management 

 
I detta kapitel redogör vi för det fallföretag som vi har använt oss av i 
undersökningen samt hur företaget arbetar med kundvård idag. Därefter 
kommer vi att definiera begreppet CRM och diskutera kring de potentiella 
fördelar som finns med införandet av CRM i organisationer.  
 
 

2.1 Företagsbeskrivning 
 
Vi valde TAC Svenska AB som vårt fallföretag då de hade beslutat att 
implementera CRM i organisationen. Detta var passande då vi är 
intresserade av problemområdet.  
 
TAC AB är ett svenskägt företag med en exportandel som uppgår till 50 
procent. Företaget är en betydande aktör i övriga Europa, Nordamerika, 
Asien samt i Australien. TAC AB tillhandahåller fastighetstjänster för 
inomhusklimat, energianvändning samt komfort och säkerhet genom så 
kallade Building IT-lösningar. Building IT betyder informationsteknologi 
för fastighetsövervakning och ska tillgodose fastighetsägares och 
hyresgästers olika behov av avancerade lösningar inom fastighetsskötsel. 
TAC AB:s vision är att vara kundernas självklara val av leverantör och att 
genom Building IT-lösningar skapa en effektiv, säker, miljövänlig och 
trygg fastighet. Säljfilosofin bygger på långsiktiga relationer där 
organisationen är helt inriktad på kundens behov.  
 
TAC AB ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i 
ett 70-tal länder över hela världen. TAC AB har totalt cirka 2 200 
medarbetare och omsättningen förra året uppgick till drygt två och en halv 
miljard kronor. Företaget har sedan 1997 haft en stark årlig ekonomisk 
tillväxt på 37 procent. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt 
säte i Malmö.1 
 
TAC Svenska AB är ett helägt dotterbolag till TAC AB och har cirka 360 
medarbetare. Drygt 100 av medarbetare finns i Stockholm och övriga 
arbetar på ett antal lokala och regionala kontor runt om i landet. 
Huvudkontoret ligger i Västerhaninge i Stockholm och omsättningen under 
2001 uppgick till drygt 600 miljoner kronor. På det svenska bolaget finns 
                                                 
1 Internt material från TAC AB 
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det cirka 75 säljare och cirka 200 tekniker. De övriga anställda är fördelade 
på projektledare, chefer och administrativ personal. 2 Säljkåren utgörs till 
största delen av män och åldern är från 25 år och uppåt. Eftersom 
produkterna och tjänsterna som TAC AB säljer är tekniskt avancerade är 
säljarna tekniskt utbildade. Vanligtvis ansvarar varje säljare för omkring 5-
10 huvudkunder.3 
 
TAC Svenska AB har under 2001 börjat implementera en ny säljprocess 
som går under benämningen Solution Selling. Detta har genomförts med 
hjälp av konsultföretaget Lindqvist & Partner. Säljprocessen går ut på att 
kunden kontaktas av TAC Svenska AB utan att denne har gjort en 
anbudsförfrågan. Därefter samarbetar säljaren med kunden och de 
utvecklar gemensamt en lösning som bäst uppfyller kundens behov. På 
detta sätt involveras kunden och risken för att kunden ska vända sig till en 
konkurrent minskar då denne har lagt ner tid och energi på affären. 4 För 
närvarande arbetar de flesta säljarna mer eller mindre efter Solution 
Selling. Anledningen till att säljprocessen inte används fullt ut av alla 
säljare är bland annat att det enligt vissa säljare inte passar kundernas 
arbetssätt.5 
 
 

2.2 Införandet av CRM i organisationen 
 

TAC Svenska AB har beslutat att införa CRM i organisationen inom en 
snar framtid. De har för närvarande affärssystemet TANGO, med en 
kundvårdsfunktion som ingen av säljarna använder sig av idag på grund av 
att systemet är så pass gammalt och komplicerat. I dagsläget tittar företaget 
på olika CRM-system som ska stödja säljprocessen Solution Selling. De 
har ännu inte utvecklat en strategi för införandet av CRM men anser att det 
är viktigt att implementera ett CRM-system för att stödja säljarbetet inom 
organisationen. TAC Svenska AB har tidigare utvärderat affärssystemet 
Navision och dess CRM-funktion. Affärssystemet Navision 
implementerades dock inte i organisationen. På grund av tidigare 
erfarenheter anser beslutsfattare inom TAC Svenska AB att det är viktigt 
med ett relativt enkelt och lätthanterligt CRM-system för att försäkra sig 
om att systemet utnyttjas av personalen. Införandet av Solution Selling är 

                                                 
2 Internt material från TAC AB 
3 Intervjuer med säljare på TAC Svenska AB 
4Ibid 
5 Intervjuer med säljare på TAC Svenska AB 
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en stor förändring eftersom säljarbetet har förändrats totalt i organisationen. 
Att implementera CRM är likaså en stor förändring eftersom det innebär att 
alla medarbetare i organisationen ska bli mer kundfokuserade och aktivt 
arbeta i CRM-systemet. 6 
 

 
2.3 Definition av CRM 

 
Nedan ges en beskrivning av begreppet CRM och en redogörelse för varför 
företag väljer att införa det i sina organisationer. Utifrån den litteratur vi 
har studerat kan vi konstatera att det finns en mängd olika definitioner av 
CRM. Det finns således ingen klar definition utan den skiljer sig åt 
beroende på vem som tillfrågas. Vissa ser exempelvis begreppet som ett 
datasystem där kundinformation kan sparas så att erbjudanden kan 
utformas efter kundernas önskningar medan andra ser det som en hel 
affärsstrategi.  
 
Schroeck (2001) definierar CRM som ett övergripande datasystem som 
behandlar kundkontakter inklusive försäljning, kundservice och 
marknadsföring. Ling & Yen (2001) anser att CRM istället är processer och 
system som stödjer en affärsstrategi med fokus på att bygga långsiktiga och 
lönsamma relationer med specifika kunder. Målet är enligt dessa författare 
att höja kundens upplevelse genom att förstå kundens individuella behov 
och preferenser bättre.  
 
Enligt Swift (2001) är CRM ett företags ansträngning att förstå och påverka 
kundbeteenden genom meningsfull kommunikation där syftet är att 
förbättra kundförvärv, kundlojalitet och lönsamheten hos kunder. 
Författaren ser CRM som en iterativ process där information om kunden 
ska omvandlas till en långsiktig kundrelation genom att aktivt använda 
kundinformationen och lära av den. Nya tekniker och datasystem gör det 
möjligt att samla in stora mängder data och även sammanställa och 
analysera dessa. Det blir därmed lättare för organisationen att fatta beslut 
om sina kunder och svara på deras direkta behov. Swift skriver att: 
 
 
 

                                                 
6 Intervjuer med säljare på TAC Svenska AB 



 9 

”Målet med CRM är att öka möjligheterna genom att förbättra 
kommunikations-processen med de rätta kunderna och erbjuda rätt produkt- 
och prismix genom rätt kanaler vid rätt tidpunkt.”  

 
Swift, 2001, s 12 

 
Författaren menar att de rätta kunderna kan hittas genom att analysera den 
information som finns om varje enskild kund. Analyserna görs genom 
identifiering och segmentering av kunder för att på så sätt öka förståelsen 
för deras unika köpbeteende. Data från olika kundinteraktioner och 
transaktioner sammanställs och ligger sedan till grund för ledningens beslut 
angående vilka kunder som är de mest lönsamma och därmed vilka kunder 
som företaget ska fokusera på. (Swift, 2001) 
 
Kundinformationen gör det dessutom möjligt med kundanpassning och mer 
riktade marknadsföringsåtgärder vilket är viktigt för att kunna erbjuda rätt 
produkter till kunderna. Detta medför att om ett företag kan identifiera sina 
kunder, vet vad de vill ha och dessutom kan göra dem nöjdare än vad som 
förväntas, kommer kunderna att stanna kvar hos företaget och bidra till en 
ökad lönsamhet. (Swift, 2001) 
 
Att använda sig av rätt kanaler är enligt Swift (2001) också en viktig del i 
CRM. Det innebär att företaget bör veta vilka kanaler som kunderna 
använder vid kontakt med företaget. En kartläggning av alla kundkontakter 
bör därför göras och det bör dessutom klarläggas vilka potentiella 
interaktionskanaler som finns. Till sist menar Swift att det är viktigt att 
företaget samlar aktuell information om kunden för att på så sätt kunna 
erbjuda kundanpassade lösningar vid rätt tidpunkt. (Swift, 2001)  
 
För Peppers & Rogers (1999) handlar CRM om att integrera tanken på 
kundfokusering i marknadsföring, försäljning, produktion, logistik, 
ekonomiska mått och mätmetoder, det vill säga i hela organisationen och i 
alla verksamheter. I likhet med detta synsätt ser Alerius et al. (2001) CRM 
som en affärsstrategi vilken innebär att företag ska bygga långsiktiga 
kundrelationer och skapa minimal kundomsättning. Vidare ska antalet 
kunder ökas samt andelen av kundens totala konsumtion. CRM innebär 
också att företagen bygger proaktiva kundrelationer vilket förutsätter att de 
känner kundens behov i olika delar av kundens livscykel. Således är det 
nödvändigt att kundinformation samlas och analyseras från alla delar av 
organisationen. Avslutningsvis innebär CRM att företagets avkastning ska 
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maximeras under hela kundens livscykel genom effektiv resursallokering 
för specifika kunder eller kundsegment. Lönsamma kunder måste därför 
först identifieras och sedan bearbetas i de avseenden där det finns 
intäktsgenererande potential. (Alerius et al., 2001) 
 
 

2.4 Effekter av CRM 
 

Många författare är överens om att det finns en mängd fördelar med CRM. 
Swift (2001) är en av dem och menar att CRM ger en lägre kostnad för 
företag då de istället för att värva nya kunder satsar på att skapa långsiktiga 
relationer med sina befintliga kunder. Detta innebär att besparingar kan 
göras bland annat vid kontakter med nya kunder, uppföljningar och i 
marknadsföringen till nya kunder. (Swift, 2001)   
 
En annan fördel är att besparingar av försäljningskostnader kan göras. 
Redan existerande kunder är ofta mer mottagliga för information om 
företaget och dess produkter än nya kunder och därmed blir långvariga 
relationer med kunder mer effektivt. Det blir dessutom lättare för kunden 
att kontakta företaget om denne har vetskap om vilka kanaler som företaget 
brukar använda. (Swift, 2001) 
 
Effekten av CRM blir också högre lönsamhet hos redan existerande kunder. 
Kunder återkommer ofta på grund av att de har upplevt hög 
kundtillfredsställelse och bra service vilket ger företaget möjlighet att sälja 
produkter inom andra områden till samma kunder. På grund av högre 
kundtillfredssällelse och bättre service kan det dessutom bli möjligt att öka 
vinstmarginalen genom att sätta högre priser. (Swift, 2001) 
 
Ytterligare en fördel, som är mycket central i CRM, är att det blir lättare för 
företag att utvärdera sina kunder. CRM gör det möjligt för företag att 
erhålla information om till exempel vilka kunder som är mest lönsamma, 
vilka kunder som inte genererar någon lönsamhet alls och vilka som är 
företagets framtida potentiella kunder. Företag får därmed ett underlag som 
ger information om vilka kunder som de borde satsa på. (Swift, 2001)    
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3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
I detta kapitel redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vi 
presenterar olika synsätt på verkligheten och kunskap samt beskriver våra 
egna ståndpunkter och hur dessa kan relateras till vårt arbete. Anledningen 
till att vi förmedlar vårt vetenskapliga förhållningssätt är att det påverkar 
vår metodsyn och det tillvägagångssätt som vi har använt oss av vid 
genomförandet av studien. Genom att ta del av vårt vetenskapliga 
förhållningssätt ges läsaren således möjlighet att få en mer grundläggande 
förståelse för hur denna studie har genomförts.  
 
 

3.1 Grundläggande föreställningar 
 
Alla forskare väljer medvetet eller omedvetet vissa grundläggande 
utgångspunkter för sin undersökning. Dessa påverkar sedan forskarens 
problemval, tolkningar, arbetsmetoder och även slutsatser. (Andersen, 
1994) Enligt Starrin & Svensson (1994) kallas forskarens grundläggande 
föreställningar i vetenskapsfilosofiska sammanhang för paradigm. 
Törnebohm (i Gummesson, 1985:16) påpekar att: 
 

”…ju mer medveten en forskare är om sitt paradigm desto bättre forskning 
kan han bedriva…”  

 
Starrin och Svensson (1994) diskuterar ett antal viktiga aspekter som är av 
betydelse för hur forskningen bedrivs. Dessa är synen på verkligheten, 
människan, kunskap och metod. Nedan kommer vi nu att illustrera hur 
dessa synsätt förhåller sig till varandra samt ge en bild av de vanligaste 
synsätten och vårt eget förhållningssätt.  

 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 3.1: GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 
 

Källa: Starrin & Svensson, 1994, egen bearbetning 
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3.1.1 Synen på verkligheten och människan 
 
Synen på verkligheten skiljer sig åt från person till person och beror bland 
annat på skillnader i personlighet, uppfostran, utbildning och den kulturella 
omgivningen. Den verklighetssyn en människa har inverkar på dennes 
kunskapssyn och på vilket sätt empiri inhämtas i undersökningen (Arbnor 
& Bjerke, 1994). När vi genomför denna studie ligger vår 
verklighetsuppfattning till grund för hur studien utformas.  
 
Det finns olika synsätt beträffande hur verkligheten är konstruerad och 
inverkar på det mänskliga handlandet. Två motstridande synsätt är enligt 
Layder (2000) ”structure” och ”agency”. Fokus i denna dualism är på sättet 
som människor skapar sociala strukturer samtidigt som de influeras och 
skapas av redan existerande sociala arrangemang. ”Structure” kan relateras 
till de sociala sammanhang som omger människan vilka utgörs av bland 
annat sociala organisationer och kulturella produkter såsom språk och 
kunskap. Detta synsätt innebär att det finns en objektiv struktur som 
forskaren studerar och att denne i forskningen bortser från de sociala 
aktörernas roll. Trots denna objektiva struktur finns det dock en subjektiv 
aspekt då människor agerar inom den befintliga strukturen och på så sätt 
bidrar till dess fortsatta existens. (Layder, 2000)   
 
”Agency” innebär att individen själv påverkar sin omgivning och de sociala 
strukturer som omger oss. Verkligheten skapas således av de individer som 
upplever, tolkar och handlar i den. Verklighetsuppfattningen är subjektiv 
och verkligheten är en social konstruktion av aktörerna. Detta innebär att 
forskaren ses som en handlande och skapande aktör vilket speglar hur 
undersökningen genomförs. (Layder, 2000) Beskrivning är vidare av 
fundamental betydelse då aktörernas uppfattningar om vad de gör ger 
handlandet mening. Forskningen bygger således på de sociala aktörernas 
beskrivningar och att verkligheten är socialt konstruerad. (Gilje & Grimen, 
1992) 
 
Vår verklighetsuppfattning som forskare stämmer bäst överens med 
”agency”-synsättet då vi studerar en organisation och de individer som den 
utgörs av. Vi menar att vår uppgift i denna undersökning är att undersöka 
och tolka åsikter från individer som berörs av implementeringen av CRM. 
Tolkningen innebär att vi utgår från vår teoretiska förförståelse inom 
området och våra egna personliga föreställningar kring hur människor 
upplever och påverkas av förändringsarbeten. Därmed är vi aktörer i vårt 
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vetenskapande och sättet vi väljer att agera och skapa på blir avgörande för 
resultatet av vår undersökning.  
 
 

3.1.2 Kunskapssyn 
 
Den verklighetssyn individen har påverkar dennes kunskapssyn. Positivism 
och hermeneutik är två skilda kunskapssyner. Dessa förhållningssätt kan 
ses som två motpoler och bygger på den objektiva respektive den 
subjektiva verklighetsuppfattningen.  
 
Positivismen är ett rationalistiskt synsätt och härstammar från 
naturvetenskapen. Forskare som är anhängare av detta synsätt förkastar de 
skillnader som finns mellan samhällsvetenskapen och naturvetenskapen. 
(Arbnor & Bjerke, 1994) Enligt positivismen bygger vetenskap på 
kvantitativ mätning, empiri i form av experiment samt logiska resonemang. 
Teorier och påståenden prövas noggrant och anses sanna om de 
överensstämmer med verkligheten. Ökad kunskap kan uppnås med hjälp av 
kausala samband, det vill säga orsak-verkan förhållanden, som används i 
syfte att göra en sann avbild av verkligheten. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1999) Inom den positivistiska traditionen är målet att vara så objektiv 
som möjligt och eftersom det enligt anhängarna finns en absolut sanning, 
finns det även en absolut objektivitet. (Mårtensson & Nilstun, 1988) 
Positivismen menar att en vetenskapsman har åsikter och värderingar men 
att denne är kapabel att frigöra sig från dessa och därmed objektivt välja 
metod och referensram. (Andersson, 1979)  
 
Forskare inom den hermeneutiska läran skiljer på metoder som används i 
den klassiska naturvetenskapen från de som används inom 
samhällsvetenskapen. Den kritik som framförs mot positivisterna är att 
metoder som används i naturvetenskapen är olämpliga för 
samhällsvetenskapens område. Hermeneutiker menar att det är en 
avgörande skillnad mellan att förklara naturen och att förstå och tolka 
sociala strukturer. Det hermeneutiska perspektivet bygger till skillnad från 
det positivistiska på en subjektiv verklighetsuppfattning. Medan 
positivismen beskriver och förklarar, söker man i hermeneutiska studier en 
helhetsförståelse. Enligt hermeneutikerna har förståelsen som utgångspunkt 
det individuella, relativa och subjektiva. För att till exempel förstå 
organisationer är det viktigt att förstå individerna i dessa. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999)  
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Det primära sättet att uppnå förståelse är enligt hermeneutiken genom 
språket. Språk och dialog spelar därför en stor roll inom denna typ av 
forskning. Språk och dialog innefattar intervjuer såväl som tolkning av 
texter. Vidare bygger hermeneutiken på antagandet att varje individ har sin 
egen tolkning och uppfattning av ett fenomen. Genom att tolka och 
sammanfoga individernas upplevelser av verkligheten till en meningsfull 
helhet kan förståelse om problemet uppnås. Ett huvudtema för 
hermeneutiken är att meningen hos en del endast förstås om det sätts i 
samband med helheten och tvärtom (Alvesson & Sköldberg, 1994) Den 
hermeneutiska kunskapssynen illustreras nedan av den hermeneutiska 
spiralen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 3.2: DEN HERMENEUTISKA SPIRALEN 
 

Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) 
 

Ett varv i spiralen utgår från en förförståelse. Forskaren vet oftast något i 
förväg om det problemområde som ska studeras. Med hjälp av denna 
förförståelse formulerar forskaren problem och frågor som ligger till grund 
för undersökningen. Därefter genomförs undersökningen och forskaren får 
därmed en ökad förståelse som leder till nya problemformuleringar och 
hypoteser. (Ödman, 1979) Den erhållna tolkningen kan aldrig ses som 
slutgiltig utan är alltid provisorisk. Andra forskare kan alltid fortsätta den 
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hermeneutiska processen vilket kan leda till nya perspektiv, förändrade 
frågeställningar och nya avslöjanden. (Alvesson & Sköldberg, 1994)  
 
Vi ansluter oss till det hermeneutiska synsättet då vi har en subjektiv 
verklighetsuppfattning. Detta innebär att vi i vårt arbete använder den 
hermeneutiska spiralen för att illustrera vår väg till kunskap. Vår 
utgångspunkt i studien är den förförståelse som vi bär med oss om ämnet. 
Denna förförståelse har vi främst skaffat oss under vår studietid. Utifrån 
denna förförståelse formulerar vi sedan de problem som vi har för avsikt att 
undersöka. Under studiens gång kommer vi därefter att kontinuerligt öka 
kunskapen om vårt problemområde genom att tolka både den verklighet 
som vi vill studera och de teorier som belyser problemet. Med hjälp av 
teoretisk och empirisk förståelse är vår förhoppning att vi ska lyckas skapa 
en helhetsförståelse för de inblandade aktörernas upplevelser.   
 
 

3.1.3 Metodsyn 
 
På samma sätt som det finns olika sätt att se på verkligheten och på 
kunskap, finns det olika skolor för hur forskaren skall gå tillväga i en 
vetenskaplig undersökning och hur slutsatser skall dras. De två vanligaste 
metodsynsätten eller angreppssätten är deduktion och induktion (Andersen, 
1994). Det är viktigt att det metodsynsätt forskaren använder sig av 
stämmer överens med både problemet och de grundläggande 
föreställningar som forskaren har. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
Vid en deduktiv ansats utgår forskaren från allmänna lagar och sluter sig 
till de enskilda fallen. Utifrån teorin sätts en hypotes upp vilken sedan 
testas. Med andra ord genomför forskaren en logisk analys av vad den 
allmänna teorin säger om en specifik händelse. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
Den deduktiva ansatsen tolkas mer strikt inom naturvetenskapen än inom 
samhällsvetenskapen. Inom naturvetenskapen har resultatet ofta en klar och 
tydlig innebörd medan det inom samhällsvetenskapen mer handlar om 
starka eller svaga indikationer på teoriers relevans och innehåll. (Wigblad, 
1997) 
 
Vid en induktiv ansats utgår forskaren från ett verkligt fenomen och skapar 
en teori. Med utgångspunkt i enskilda fall byggs allmängiltiga lagar upp 
och teorier bildas således med hjälp av faktisk kunskap. (Arbnor & Bjerke, 
1994) Med hjälp av olika hjälpmedel såsom ögon, öron eller frågeformulär 
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samlar forskaren in fakta om ett samband mellan begrepp som denne redan 
känner till. Att begreppen redan är kända betyder antingen att sambandet 
förekommer i vardagsspråket eller att begreppen är etablerade inom en 
vetenskaplig disciplin (Andersen, 1994), i vårt fall den företagsekonomiska 
disciplinen. Detta kan kopplas till den hermeneutiska kunskapssyn som vi 
ansluter oss till. Enligt detta synsätt utgår vi från vår förförståelse och ökar 
sedan stegvis vår förståelse genom en kunskapande dialog. För att 
tydliggöra ovanstående resonemang åskådliggörs skillnaden mellan en 
induktiv och en deduktiv ansats i figuren nedan.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGUR 3.3: SKILLNADEN MELLAN INDUKTION OCH DEDUKTION 
 

Källa: Alvesson & Sköldberg, 1994 
 
 

Vi har valt ett induktivt angreppssätt i vår studie där vi utgår från det 
problemområde som vi har valt att studera. Avsikten med uppsatsen är 
således inte att verifiera eller testa en teori utan att skapa ökad förståelse för 
en empirisk företeelse. Trots den induktiva utgångspunkten kommer vi att 
kontinuerligt söka efter och använda oss av teorier för att skapa en 
kunskapsbas och på så vis underlätta insamlandet av empirisk data. Vi är 
också medvetna om den förförståelse vi har vilken påverkar vårt sätt att 
betrakta empirin. Som vi tidigare har beskrivit, när vi anslöt oss till 
”agency”-synsättet och den hermeneutiska kunskapssynen, är människan 
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inte enbart en passiv observatör utan hon gör även egna tolkningar. Dessa 
tolkningar bygger på den förförståelse människan har och att helt komma 
ifrån en teoretisk förförståelse är således varken möjligt eller 
eftersträvansvärt.  
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4 Metod 
 
Detta kapitel syftar till att redovisa det tillvägagångssätt som vi har använt 
oss av vid insamlingen av den empiri som ligger till grund för uppsatsen. 
Det tillvägagångssätt som vi har valt följer vårt vetenskapliga 
förhållningssätt vilket vi redogjort för i kapitel tre. Vi kommer att redogöra 
för valet av undersökningsansats samt hur studien praktiskt har genomförts 
för att sedan avsluta kapitlet med kritik mot vald metod samt metodvalets 
konsekvenser för uppsatsens trovärdighet och generaliserbarhet.    
 
 

4.1 Val av undersökningsansats 
 
Vid vetenskaplig forskning måste författaren göra ett val av lämplig 
undersökningsmetod. Vilken metod som bör tillämpas beror på den 
speciella undersökningsuppgift som ligger till grund för arbetet, det vill 
säga vilka problem forskningen avser att belysa. (Lekvall & Wahlbin, 
1993) De två huvudsakliga metoder som går att skilja mellan är 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Författare har försökt att 
argumentera för eller emot de olika metoderna och av de två vetenskapliga 
skolorna kan positivisterna ses som anhängare av de kvantitativa metoderna 
och hermeneutikerna av de kvalitativa metoderna. (Merriam, 1994) 
 
Lundahl & Skärvad (1992) skriver att kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar brukar särskiljas genom att se till vilken typ av data 
undersökningen baseras på. Kvantitativa undersökningar baserar sina 
slutsatser på data som kan kvantifieras, det vill säga data som kan uttryckas 
i sifferform. Kvalitativa undersökningar baserar sina slutsatser på data som 
exempelvis attityder, värderingar och föreställningar. Enligt Merriam 
(1994) är syftet med ett kvalitativt angreppssätt att förstå hur alla delar 
samverkar för att bilda en helhet. Detta till skillnad från den kvantitativa 
forskningen där en företeelse plockas isär för att delarna ska studeras. Inom 
kvalitativ forskning eftersträvas således en djupare förståelse för 
innebörden av företeelser och upplevelser. (Merriam, 1994) 
 
Ett hermeneutiskt perspektiv utesluter att enbart kvantitativa data kan ge en 
heltäckande bild av människors tankesätt och agerande. En kvalitativ ansats 
som kräver tolkning för att nå en djupare förståelse har därför valts vid 
denna studie. Genom intervjuer har vi försökt att ta reda på de anställdas 
uppfattningar och attityder angående tidigare förändringsarbeten på TAC 
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Svenska AB. Detta har vi gjort för att öka förståelsen för hur TAC Svenska 
AB ska hantera implementeringen av CRM. Vi anser att en kvantitativ 
undersökning inte är lämplig för vår studie då det finns risk för att vissa 
uppfattningar och attityder går förlorade eftersom de svar som erhålls i en 
sådan studie till stor del styrs av forskarens frågeställningar. Vidare är 
människors uppfattningar och attityder svåra att mäta i siffror och 
procentsatser. (Lekvall & Wahlbin, 1993)  
 
 

4.2 Fallstudier 
 
En studie av kvalitativ karaktär kan utföras på flera olika sätt. Då enskilda 
fall studeras på djupet rör det sig om en fallstudie. Andra exempel på 
studier av kvalitativ karaktär är tvärsnittstudier där ett fall studeras på 
bredden och tidsserieansatser där en undersökning av tidsutvecklingen av 
en eller flera företeelser studeras. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Lekvall & 
Wahlbin (1993) menar dock att kvalitativa undersökningar oftast är 
upplagda som survey-undersökningar med små urval, vilka utgör 
tvärsnittsansatser, eller som fallstudier.  
 
En kvalitativ fallstudie kan definieras som en intensiv, helhetsinriktad 
beskrivning och analys av en enda enhet eller företeelse. Metoden är 
förankrad i verkliga situationer och den ger insikt och upplysningar på ett 
sätt som vidgar läsarens kunskaper och ökar förståelsen för människor och 
deras agerande. (Merriam, 1994) Syftet med fallstudien är enligt Becker (i 
Merriam, 1994: 25):  
 

”…att man ska komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de enheter 
man studerar och att man ska kunna utveckla generella teoretiska 
påståenden om regelbundenheter i den sociala strukturen och det sociala 
skeendet.”  

 
Då vårt mål med undersökningen är att uppnå en ökad förståelse för de 
faktorer som har betydelse för en framgångsrik implementering av CRM 
anser vi att en studie på djupet är lämplig. Vår undersökning kan därmed 
ses som en kvalitativ fallstudie. Vi har dock inte den tid eller de resurser 
som krävs för att genomföra en fullständig fallstudie, som i de flesta fall 
sträcker sig över lång tid (Lekvall & Wahlbin, 1993), utan den får istället 
anses ha fallstudieliknande karaktär.  
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4.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod 
 
Vi har valt att främst använda intervjuer som datainsamlingsmetod. Denna 
metod har vi valt eftersom vi vill uppnå en bättre förståelse för det fenomen 
som vi ämnar undersöka. Genom att använda intervjuer kan respondenterna 
beskriva sina uppfattningar och attityder med avseende på vårt 
problemområde. Detta är viktigt då avsikten med undersökningen är att 
analysera individers syn på implementeringsprocessen vid införandet av 
CRM i organisationer.    
 
 

4.3.1 Urvalsmetod 
 
Det urval som tillämpas i kvalitativa studier ska vara styrt av syftet med 
studien. Urvalet görs således inte för att uppnå generalisering och 
representativitet utan målet är istället att få ett urval som leder till förståelse 
av variationer i det fenomen som studeras. (Starrin & Svensson, 1996) 
Forskaren har därmed stor valfrihet vad gäller respondenter så att urvalet 
får en sådan sammansättning att undersökningens frågeställningar blir väl 
belysta. 
 
Respondenter till en kvalitativ undersökning kan väljas på olika sätt. 
Bedömningsurval är ett av de sätt som Lekvall & Wahlbin (1993) tar upp 
och som innebär att forskaren utifrån vissa kriterier i förhand bestämmer 
vilka undersökningsenheter som kan bedömas vara särskilt intressanta för 
undersökningen. Urvalet i vår undersökning gjordes systematiskt utifrån 
medvetet formulerade kriterier med hjälp av vår kontaktperson på 
fallföretaget och kan således betraktas som ett bedömningsurval. Våra 
kriterier var att urvalet skulle bestå av ledningspersonal och säljare på TAC 
Svenska AB eftersom införandet av CRM är av stor betydelse för dessa 
grupper. Vidare skulle de ha varit anställda på TAC Svenska AB minst ett 
år. På företaget arbetar cirka 75 säljare och i ledningen sitter 10 personer 
vilka således utgjorde våra potentiella intervjuobjekt. Andra kriterier som 
vi hade satt upp var att intervjupersonerna skulle vara av varierande ålder 
och med varierande anställningslängd samt komma från olika lokala kontor 
i Sverige.  
 
Anledningen till att vi valde bedömningsurval var för att vi skulle få en så 
stor variationsbredd som möjligt i materialet. Stor variationsbredd i urvalet 
medför mer information eftersom respondenterna uppfattar det undersökta 
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fenomenet på olika sätt. Då respondenternas ålder, anställningslängd och 
arbetsort kunde vara av betydelse valde vi att intervjua 8 säljare där dessa 
parametrar varierade för att få så rik och omfattande information som 
möjligt. Mer information kan dessutom ges om intervjuaren vänder sig till 
respondenter som sitter inne med stor kunskap om det fenomen som ska 
undersökas. (Lekwall & Wahlbin, 1993) Då ledningen för företaget torde 
ha mycket kunskap om de förändringar som tidigare genomförts inom 
organisationen valde vi således att intervjua två representanter från 
ledningsgruppen. 
 
Det kan vara svårt att på förhand bestämma hur många intervjuer som 
krävs för att få en så heltäckande förståelse som möjligt av det fenomen 
som ska undersökas. Vid bedömningsurval får storleken bedömas från fall 
till fall med hänsyn till bland annat undersökningens syfte, inriktning och 
uppläggning. Konvergensprincipen är en princip som Lekvall och Wahlbin 
(1993) beskriver och som kan tillämpas för att bestämma urvalets storlek. 
Intervjuer genomförs då successivt tills ytterligare intervjuer inte bedöms 
kunna tillföra något nämnvärt nytt till undersökningen. (Lekvall & 
Wahlbin, 1993) Efter det att vi hade genomfört tio intervjuer ansåg vi att 
urvalet var tillräckligt stort då den sista intervjun gav svar som liknande de 
som erhållits vid tidigare intervjuer.  
 

 
4.3.2 Intervjumetod 

 
Det finns flera sätt att genomföra intervjuer på. Lundahl och Skärvad 
(1992) skiljer dels mellan standardiserade respektive ostandardiserade 
intervjuer och dels mellan strukturerade respektive ostrukturerade 
intervjuer. I den standardiserade intervjun används ett formellt strukturerat 
schema av intervjufrågor vilka är lämpliga om syftet är att samla in 
hårddata, det vill säga kvantitativ data. Vid ostandardiserade intervjuer 
lämnas ett större ansvar till intervjuaren som kan välja mer fritt när det 
gäller frågeformulering och ordningsföljd på frågorna. Ostandardiserade 
frågor är därför mer lämpliga för insamling av mjukdata, det vill säga data 
som har mer kvalitativ karaktär som till exempel rör människors 
uppfattningar och föreställningar om en viss situation. (Lundahl och 
Skärvad, 1992) 
 
Åtskillnad görs också mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer. 
En standardiserad intervju är alltid strukturerad medan ostandardiserade 
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intervjuer kan vara både strukturerade och ostrukturerade. Den 
strukturerade intervjun är informationsorienterad och intervjuaren har i 
förväg klart fastställt intervjuns målsättning. Den ostrukturerade intervjun 
är inte bara informationsorienterad utan även personorienterad och syftar 
till att både få fram rena fakta och att locka fram respondentens tankar och 
värderingar. (Lundahl och Skärvad, 1992) Detta innebär att frågorna ställs 
så att den intervjuade får ett stort svars- och tolkningsutrymme. 
 
Vid de flesta intervjuer kvalitativ karaktär krävs någon form av 
intervjuguide. Anledningen är att intervjuaren vill försöka få information 
om alla de punkter som är upptagna i guiden. Frågorna ska dock vara 
formade så att de inte leder in svaren i vissa bestämda riktningar vilket 
också är avsikten med guiden. (Starrin & Svensson, 1996)  
 
Syftet med våra intervjuer är, som tidigare nämnts, att fånga de anställdas 
uppfattningar och attityder till implementeringen av CRM och därför var 
den data vi samlade in varken lämplig eller önskvärd att kvantifiera. 
Intervjuer med kvalitativ ansats som är av en mer ostrukturerad karaktär 
passade därmed bättre för vår studie. Större svarsutrymme och mer tid att 
utveckla sina tankar gavs åt de intervjuade än vad som ges vid en helt 
strukturerad intervju. Vi använde inget standardiserat frågeformulär men 
däremot utformade vi en intervjuguide till samtliga respondenter. Våra 
intervjuer kan således anses vara vad Lundahl och Skärvad (1992) kallar 
för semistandardiserade eftersom vi på förväg hade bestämt vissa frågor till 
intervjuguiden. Vi följde även upp svaren på dessa frågor där vi ansåg att 
detta behövdes för att utveckla och förtydliga vissa svar.      
 
 

4.3.3 Genomförande av intervjuer 
 
När urvalet var fastställt tog vi tog kontakt med de personer som vi ville 
intervjua via telefon eller e-mail. Vid det första kontakttillfället berättade vi 
vilka vi var, informerade om vår studie samt om hur intervjun skulle 
genomföras. Vid samtliga intervjuer utgick vi från vår intervjuguide och 
respondenterna fick möjlighet att titta igenom frågorna strax före själva 
intervjutillfället för att på sätt ge dem möjlighet att reflektera över frågorna. 
Vid intervjuerna satt vi ostört i konferensrum på TAC Svenska AB och 
intervjulängden varierade från 30 minuter till en timme. För att 
respondenterna skulle svara så öppet och ärligt som möjligt på frågorna 
förklarade vi att intervjuerna var anonyma i den bemärkelsen att det inte 
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framgår i uppsatsen om vem som har sagt vad. Huruvida de intervjuade är 
fullständigt anonyma kan dock ifrågasättas då citat och åsikter som 
används i empirin kan relateras till specifika individer på grund av att 
anställda inom företaget känner varandra och därmed känner till varandras 
uttryckssätt och åsikter. Samtliga intervjuer bandades och skickades efter 
renskrivning ut till respondenterna för ett godkännande. Detta gjordes för 
att undvika fel i återgivningen av empirin.     
 
För att ta reda på de tillfrågades åsikter när det gäller vilka faktorer som är 
viktiga för en framgångsrik implementering av CRM valde vi att utgå från 
tidigare förändringsarbeten som har genomförts på TAC Svenska AB. 
Genom att ställa frågor relaterade till tidigare förändringar ville vi 
identifiera de faktorer som ansågs vara viktiga och betydelsefulla vid 
förändringar inom organisationen. Våra frågor handlade inte om några 
specifika förändringsarbeten utan vi bad respondenterna relatera våra 
frågor till olika förändringar som de hade medverkat i. Resultatet av detta 
var att vi fick ett antal exempel på förändringar som hade genomförts i 
organisationen under de senaste åren.  
 
Ett av de förändringsarbeten som respondenterna hänvisade till var 
Solution Selling, den säljprocess som började implementeras bland 
medarbetarna under förra året och som vi har beskrivit tidigare. En annan 
var affärssystemet Navision som TAC Svenska AB testade med anledning 
av ett eventuellt inköp. Implementeringen av det nuvarande affärssystemet 
TANGO var ytterligare en förändring som det hänvisades till. En stor 
organisationsförändring där processtyrda arbetsgrupper skulle bildas istället 
för den dåvarande funktionsindelningen var också en förändring som det 
relaterades till. I samband med denna förändring genomfördes så kallade 
”på-berget-övningar”.7  
 
Vid intervjuerna ville vi även ta del av de attityder och åsikter som fanns 
inom organisationen beträffande implementeringen av CRM. Då det blir 
abstrakt att ställa frågor angående en strategi kom frågorna att mest 
fokusera kring implementeringen av CRM-systemet.  
 
 

                                                 
7 ”På-berget-övningarna” innebär att personalen och ledningen sitter ner och diskuterar 
den kommande förändringen under ett antal informella möten där syftet är att skapa ett 
ökat deltagande i förändringen från de anställda. De anställda uppmanas att uttrycka 
sina tankar och idéer angående förändringen vid dessa tillfällen.  
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4.4 Metodkritik 
 
Det tillvägagångssätt som används vid en studie påverkar alltid dess 
trovärdighet. Alla undersökningsmetoder innebär vissa fördelar men även 
nackdelar, vilka påverkar rapportens kvalitet. För att öka trovärdigheten för 
vårt arbete för vi således en diskussion om de faktorer som skulle kunna 
innebära att valt tillvägagångssätt inte är helt tillfredställande. Vidare är det 
ett krav inom forskningen att resultaten till viss del kan generaliseras varför 
vi även för en diskussion om studiens generaliserbarhet. 
 
I kvantitativ forskning ställs krav på reliabilitet och validitet. Validitet kan 
vidare delas upp i inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om i vilken 
mån resultaten stämmer överens med verkligheten. Yttre validitet handlar 
om den utsträckning i vilken resultaten från en viss undersökning är 
tillämpliga även i andra situationer än den undersökta, det vill säga hur 
generaliserbara resultaten är. Reliabilitet handlar slutligen om i vilken 
utsträckning resultaten kan upprepas om undersökningen genomförs igen. 
(Merriam, 1994) Det blir enligt Merriam (1994) problem om kravet på 
reliabilitet och validitet ska överföras till kvalitativ forskning vilket vi 
redogör för nedan. Då vi har genomfört en kvalitativ studie har vi valt att 
diskutera studiens trovärdighet och generaliserbarhet utifrån de begrepp, 
konsekvens, sanningsvärde och överförbarhet som Guba & Lincoln (1985) 
diskuterar. Enligt författarna kan termen konsekvens användas istället för 
reliabilitet, sanningsvärde istället för inre validitet och överförbarhet istället 
för yttre validitet. (Guba & Lincoln, 1985) 
 

 
4.4.1 Trovärdighet 

 
Det är enligt Merriam (1994) svårt att tala om reliabilitet i kvailitativa 
studier då det knappast är möjligt att uppnå samma resultat vid upprepade 
mätningar eftersom det mänskliga beteende som studien bygger på är 
föränderligt. Istället för att kräva samma resultat vid upprepade mätningar 
skall de resultat som presenteras i en kvalitativ studie vara konsekventa. 
För att uppnå konsekvens måste forskaren beskriva sitt vetenskapliga 
förhållningssätt och visa att denne har arbetat utifrån detta samt i detalj 
beskriva det tillvägagångssätt med vilket studien har genomförts. (Guba & 
Lincoln, 1985) Vi har redogjort för vårt vetenskapliga synsätt samt den 
metod som vi har använt oss av i studien och då speciellt det sätt på vilket 
vi har genomfört intervjuerna för att uppnå konsekvens.  
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Inre valditet är likaså ett problematiskt begrepp att använda sig av i 
kvalitativa studier eftersom det handlar om i vilken mån resultaten stämmer 
överens med verkligheten. Detta blir svårt då det som studeras i kvalitativa 
studier är den verklighet som upplevs av de människor som finns i den och 
inte någon fast och objektiv verklighet. (Merriam, 1994) Istället för inre 
validitet talar Guba & Lincoln (1985) om sanningsvärde. Sanningsvärdet 
kan vidare stärkas genom att forskaren påvisar att hon eller han har återgett 
den konstruerade verkligheten på ett riktigt sätt. Ett riktigt sätt menar Guba 
& Lincoln (1985) innebär att den rekonstruktion som gjorts är trovärdig för 
de som konstruerat den ursprungliga verkligheten. Ett sätt att stärka 
sanningsvärdet är genom triangulering vilket innebär att forskaren 
använder sig av flera källor eller olika metoder. (Guba & Lincoln, 1985) Vi 
har i denna studie försökt förstärka sanningsvärdet genom att intervjua ett 
flertal respondenter för att på så vis hitta tydliga mönster och kunna göra 
trovärdiga tolkningar. Vidare kan sanningsvärdet höjas genom att forskaren 
tydliggör de utgångspunkter, underliggande antaganden och teoretiska 
perspektiv som ligger till grund för studien. (Merriam, 1994) Detta har vi 
gjort genom att presentera en utförlig beskrivning av vårt vetenskapliga 
förhållningssätt och den metod vi har använt oss av samt genom att 
redogöra för de teorier som vår analys baseras på.  
 
Något som kan tänkas påverka trovärdigheten negativt i denna 
undersökning är den så kallade intervjuareffekten. Intervjuareffekten 
innebär att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar den svarande i 
en viss riktning vilket minskar tillförlitligheten i de angivna svaren. Ibland 
kan intervjuaren omedvetet vilja ha ett visst svar och därmed påverka den 
intervjuade. Samtidigt kan den som blir intervjuad vara lyhörd och försöka 
svara så som det förväntas av honom eller henne. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999) Vi har strävat efter att undvika intervjuareffekten 
genom att inte medvetet ställa ledande frågor samt genom att försöka 
undvika att betona vissa ord när frågorna ställdes. Vidare har vi försökt att 
inte värdera angivna svar med ansiktsuttryck och miner.  
 
 

4.4.2 Generaliserbarhet 
 
Istället för yttre validitet talar Guba & Lincoln (1985) om överförbarhet när 
det handlar om kvalitativa studier. Överförbarhet innebär generaliserbarhet 
av resultaten till andra situationer och innebär att fler än fallföretaget har 
användning och intresse av de resultat och slutsatser som vi kommer fram 
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till. Genom att forskaren utförligt och noggrant presenterar den information 
som ligger till grund för beskrivningar och tolkningar kan överförbarheten 
stärkas. (Guba & Lincoln, 1985) Vidare anser Guba & Lincoln (1985) att 
beskrivningar och tolkningar måste vara välgrundade och urskiljbara varför 
vi i denna studie har för avsikt att tydligt visa när vi för egna resonemang.   
 
Då implementeringsproblematiken är vanligt förekommande i 
organisationer tror vi att denna studie är av intresse för fler företag än 
enbart fallföretaget. Företag som har för avsikt att implementera CRM eller 
genomföra liknande förändringar kan säkerligen finna uppsatsens slutsatser 
intressanta. Det är således upp till läsaren att avgöra uppsatsens relevans 
för och generaliserbarhet till den egna organisationen.  
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5 Referensram 
 
Detta kapitel syftar till att redogöra för de teorier och modeller som vi har 
funnit relevanta för vårt undersökningsområde. Med hjälp av dessa teorier 
kommer vi sedan att tolka och analysera den empiri som vi har samlat in. 
Samtidigt syftar kapitlet till att underlätta för läsaren att själv tolka 
empirin och skärskåda vår analys. Vi utgår från att generellt beskriva 
förändringsarbeten och implementeringsprocessen i organisationer för att 
därefter diskutera implementeringen av CRM.  
 

 
5.1 Förändringsarbete 

 
På de flesta företag förekommer regelbundet olika typer av 
förändringsarbeten. Merparten av förvärvsarbetande har deltagit i eller varit 
föremål för organisationsförändringar av olika slag. Förändringar är således 
inget okänt fenomen. Den avgörande frågeställningen är dock hur 
människor och organisationer kan förändras på ett konstruktivt sätt. 
Förändringstempot har på senare tid ökat och många individer och 
organisationer är bristfälligt rustade för att klara av de påfrestningar som 
förändringar medför. För att bättre rusta organisationer för framtiden 
behöver kunskapen kring förändringsprocesser fördjupas samt nya 
förändringsmetoder utvecklas. (Angelöw, 1991) 
 
 

5.1.1 Reaktioner på förändring 
 
Förändringar i en organisation möts ofta av motstånd och ju mer 
omfattande en förändring är och desto fler grupper som påverkas av den, 
desto starkare antas motståndet bli. Jacobsen & Thorsvik (1997) anser att 
detta motstånd är en rationell reaktion från individer och grupper eftersom 
människan försvarar något som är välkänt och något som hon anser vara 
rätt och riktigt. Vid organisatoriska förändringar ställs individer inför nya 
situationer som de inte har kontroll över och oron för ökad arbetsbörda, 
ändrade arbetsuppgifter och att sociala band bryts kan vara anledningar till 
att motstånd uppstår. Jacobsen & Thorsvik (1997) anser dock att 
motståndet inte behöver vara något negativt utan att det istället tyder på att 
det finns starka värderingar och känslor inom organisationen. Givet att 
ledningen kan omvända motståndarna kan dessa värderingar och känslor 
användas för att lyckas med förändringsarbetet.  
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Angelöw (1991) är också av uppfattningen att anställda ofta är negativa till 
organisationsförändringar och att detta är logiskt med tanke på att de flesta 
förändringar är toppstyrda. Ledningen presenterar ofta redan förutbestämda 
förändringsåtgärder för sina anställda och de har då små möjligheter att 
påverka sin egen situation. Angelöw (1991) anser dock att människan är 
förändringsbenägen och att varje individ har ett behov av förnyelse och 
utveckling. Motståndet växer istället fram ur toppstyrningen och sättet på 
vilket förändringen genomförs. Istället för att ses som något positivt ses 
förändringen då som ett hot av den anställde eftersom det för denne inte 
finns någon möjlighet att få vara med och bestämma förändringens innehåll 
och omfattning. (Angelöw, 1991) 
 
Vad reaktionen blir beror bland annat på vilka effekter förändringen får för 
individen. Förändringar kan enligt Angelöw (1991) uppfattas på tre olika 
sätt; påfrestande, irrelevanta eller positiva. Om individen uppfattar en 
förestående förändring som påfrestande, det vill säga hotfull på något sätt, 
kommer en stor del av individens energi användas till att försvara sig. 
Uppfattas förändringen däremot som irrelevant eller positiv kan individens 
energi användas till ett aktivt och konstruktivt arbete. En förändring möts 
dock ofta med blandade reaktioner, både med förhoppning om att den får 
positiva följder och med en viss oro. (Angelöw, 1991) 
 
Trygghet är en faktor som kan påverka en individs inställning till 
förändringar. Oron över att bli av med arbetet eller ställas inför krav på ny 
kunskap eller kompetens är två grundläggande förklaringar till att anställda 
är rädda för förändringar. Förändringar som däremot innebär mer trygghet i 
arbetet och större möjligheter att utvecklas ger ett positivt intryck. En 
annan faktor som kan orsaka motstånd till förändringar är ändring av 
maktförhållanden i organisationen. När ansvar, befogenheter och inflytande 
över andra riskerar att försämras och därmed ge upphov till lägre status 
leder detta ofta till motstånd från anställda. Tvärtom gäller om 
befogenheterna ökar och avancemang väntas för den anställda. (Kotter, 
1996)  
 
Delaktighet påverkar också inställningen till förändringsprojekt. Anställda 
som direkt berörs av förändringen och inte får möjlighet att vara delaktig i 
utformning och genomförande av förändringen uppvisar vanligtvis 
motstånd. Individer ogillar att beslut tas över huvudet på dem eller att de 
beordras att genomföra förändringar som de inte inser nyttan av. 
Motivationen är dålig hos individer som inte inser behovet eller 
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nödvändigheten av förändring. Information till de anställda blir därmed 
också en viktig faktor vid förändringar. Riklig och direkt information om 
förändringen och varför denna genomförs kan leda till mindre missförstånd 
och bättre förståelse vilket i sin tur leder till ökat intresse och positivare 
inställning till förändringar. (Kotter, 1996)    
 
För att förändringar ska kunna genomföras med lyckat resultat krävs det 
således att ledningen aktivt arbetar med det motstånd som kan uppstå i en 
organisation. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara på det engagemang, de 
känslor och de attityder som finns i företaget och försöka vända det till 
något positivt i förändringsarbetet. (Kotter, 1996) 
 
 

 
5.1.2 Orsaker till förändringar 

 
Det finns en rad olika sätt att se på förändringar och vad som orsakar dem. 
Enligt Scott (1992) är förändringar något som växer fram som en naturlig 
utveckling och inte som ett resultat av medvetna och mänskliga val. 
Dennes teori om förändringar bygger på att organisationsstrukturer 
återspeglar de samarbetsmönster som redan finns i en social grupp. 
Beteenden har redan antagit vissa mönster och organisationsstrukturen 
anpassas i efterhand till dessa beteendemönster. Människor tar med sig 
vissa attityder och handlingsmönster in i organisationen och formar dess 
struktur och kultur. (Scott, 1992) 
 
En annan teori enligt vilken förändringar sker på ett förhållandevis 
omedvetet sätt är att de organisationsmodeller som är mest på modet 
accepteras utan kritik. Enligt Abrahamson (1996) är drivkraften bakom 
förändringar då att det uppstår ändrade uppfattningar om vilka 
organisationsformer som är de rätta och riktiga. Ett exempel på detta är att 
SJ valde att försöka implementera en decentraliserad organisation med 
marknadsfokus när detta var den allmänt gällande trenden. (Brunsson & 
Olsen, 1997)  
 
Enligt många teoretiker är dock förändringar att betrakta som ett resultat av 
medvetna, målinriktade mänskliga handlingar. (Jacobsen & Thorsvik, 
1998) Planerade förändringar kan ses som en process i vilken 
organisationer aktivt anpassar sig till ändrade förhållanden internt eller i 
omvärlden.  Denna typ av förändring har nära anknytning till att människor 
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och organisationer är i stånd att lära sig och att ändra sitt beteende 
efterhand som de lär sig. Förändringen sker i och med att till exempel nya 
strukturer, system eller strategier implementeras i organisationen. Nya 
attityder och nytt beteende skapas således genom olika åtgärder som till 
exempel undervisning och kommunikationsträning. (Jacobsen och 
Thorsvik, 1998) 
 
En grundläggande orsak till förändringar som Kotter (1996) diskuterar är 
de utmaningar i form av ökad konkurrens och ett högt affärstempo som 
organisationer ställs inför idag. En globaliserad ekonomi skapar såväl 
större risker som möjligheter, vilket tvingar företag att åstadkomma 
dramatiska förbättringar, inte bara för att kunna konkurrera och 
vinstmaximera utan helt enkelt för att kunna överleva på marknaden. 
Globaliseringen drivs enligt Kotter i sin tur av en rad andra krafter som har 
att göra med bland annat IT-samhällets framväxt och integreringen av den 
internationella ekonomin. Alla påverkas av dessa krafter och de är därmed 
också de bakomliggande orsakerna till att det under senare år har skett en 
ökning av förändringar hos företag. (Kotter, 1996) 
 
 
 

5.2 Implementering av en strategi 
 
Implementering handlar om att genomföra en planerad förändring. Ett 
exempel på detta är implementeringen av en ny strategi.  
 

“Strategy implementation is the realization of intentions.” 
 

Eccles, 1994, s 13 
 

En strategi kan definieras som den väg eller det sätt på vilket ett företag ska 
uppnå sina uttalade mål och den vision företaget strävar efter. Utifrån en 
mängd alternativa tillvägagångssätt har företaget valt en speciell väg att 
använda sig av för att nå fram till målen och detta är således företagets 
strategi. Detta innebär att implementeringen av en strategi är de konkreta 
åtgärder som företaget vidtar för att röra sig längs den utstakade vägen mot 
målet. (Eccles, 1994) 
 
Förändringar i företagets strategi kan orsakas av tre olika faktorer (Eccles, 
1994): 



 31 

 
• Förändring av företagets nuvarande mål 
• Förändring av den valda vägen att uppnå målen 
• Att missnöje uppstår med företagets nuvarande prestation vilket leder 

till försök att förbättra prestationen utan att varken väg eller mål 
förändras 

 
Omfattningen av de nya strategierna kan variera mycket. Vissa strategiska 
förändringar innebär enbart mindre inkrementella förändringar där 
nuvarande tillvägagångssätt modifieras. Andra strategiska förändringar 
innebär att hela företaget transformeras för att förbättra dess förmåga att 
klara konkurrensen. (Eccles, 1994) 
 
 
 

5.2.1 Problem vid implementeringen av en strategi 
 
Att implementera en strategi kräver enligt Hussey (1996) mer tid och 
energi än att formulera den. Implementeringsprocessen är således kritisk 
för genomförandet av en lyckad strategi. (Hussey, 1996) Många författare, 
däribland Brunsson & Olsen (1997), diskuterar de svårigheter som kan 
uppstå i samband med implementeringsarbeten i organisationer. Problem 
som de diskuterar är bland annat att företag vid formulerandet av visionen 
för förändringen inte tar hänsyn till organisationers komplexitet och 
därmed förbiser många av de svårigheter som kan uppstå. Ett annat 
problem som ofta drabbar organisationer är enligt Brunsson & Olsen 
(1997) att planerna ofta förändras under implementeringsarbetets gång. 
Detta kan bero på reaktioner från interna eller externa intressenter eller 
utvecklad kunskap hos beslutsfattare vilket leder till att de gamla tankarna 
ses som förlegade. Nya personer som tar över ledningen av 
implementeringsarbetet kan också innebära förändringar i de ursprungliga 
planerna. Den tid som förändringen tar att implementera är en viktig faktor 
som påverkar beständigheten hos de ursprungliga idéerna. (Brunsson & 
Olsen, 1997) 
 
En svårighet vid förändringsarbeten är enligt Brunsson & Olsen (1997) 
således tiden det tar att genomföra förändringar. Vidare är det 
problematiskt att veta vilken förändring som ska genomföras, den 
ursprungliga eller den förändrade versionen? Genomförs den ursprungliga 
versionen är risken stor att många intressenter blir missnöjda med denna 
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och således genomförs nya förändringar för att korrigera nyligen gjorda 
misstag. (Brunsson & Olsen, 1997) En annan aspekt som författarna 
diskuterar är att organisationer förändras för att anpassa sig efter 
omvärldens förväntningar trots att det kanske inte alltid är det bästa för 
organisationen. Det finns således intressenter utanför organisationen som 
påverkar de förändringar som sker inom organisationer. Exempel på 
inflytelserika intressenter är bland annat aktieägare och andra 
intresseorganisationer. (Brunsson & Olsen, 1997) 
 
 

5.3 En modell för framgångsrika 
strategiimplementeringar 

 
Eftersom syftet med vår uppsats är att identifiera viktiga aspekter vid 
implementeringen av CRM för att projektet ska bli framgångsrikt har vi 
som utgångspunkt i uppsatsen att det är möjligt att genomföra förändringar 
även om det innebär att en organisation måste överkomma många 
svårigheter.  
 
En mängd författare diskuterar vilka faktorer som är avgörande för en 
framgångsrik implementering. Med utgångspunkt i Eccles (1994) 
implementeringsmodell har vi samlat de faktorer som vi anser vara viktiga i 
de olika stadierna av implementeringsprocessen. Vi använder denna modell 
som en sorts grundmodell för våra fortsatta resonemang kring 
implementeringsprocessen. Valet av faktorer under varje del i modellen 
baseras på de kompletterande teorier och modeller som vi har studerat. 
Anledningen till att vi har använt oss av andra kompletterande teorier är att 
modellen inte fördjupar sig i de olika delarna tillräckligt utan enbart 
tillhandahåller ett skal som därför behöver fyllas med fler teorier. Vi tror 
även att vi som författare kan förhålla oss mer kritiska gentemot våra valda 
teorier och modeller genom att utforska och använda oss av ett stort utbud 
av dessa.  
 
Resonemanget runt implementeringsprocesen kommer att hållas helt 
frikopplat från CRM då teorierna kan användas och förstås generellt 
oavsett vad implementeringen avser. Trots att teorierna kan användas 
generellt anser vi att varje strategiimplementering är speciell och att den 
strategi som ska implementeras påverkar implementeringsarbetet. Vi 
kommer därför att redogöra mer specifikt för implementeringen av CRM 
och de problem som kan uppstå vid denna i slutet av kapitlet.  
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FIGUR 5.1: IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 
 

Källa: Eccles, 1994, egen bearbetning,  
 
 

5.3.1 Formulera en vision och strategi  
 
Denna del i modellen innefattar valet och framtagandet av en ny strategisk 
inriktning från en mängd olika alternativ. Detta kan ha föregåtts av många 
och långa diskussioner och resultatet är att en ny vision och strategi 
formuleras.  
 

”There has to be a clear and sustained purpose to which people can commit.” 
 

Eccles, 1994, s 135 
 
En vision syftar på en bild av framtiden med någon implicit eller explicit 
kommentar om varför människor bör sträva efter att skapa denna framtid. 
En vision har tre huvudsyften: (Kotter, 1996) 
 
• Förenkla 
• Motivera 
• Samordna  
 
Enligt Kotter (1996) förenklar visionen mer detaljerade beslut genom att 
klargöra förändringens allmänna inriktning. Dessutom motiverar den 
människor och till sist hjälper den att samordna olika personers åtgärder. 
För att en vision ska vara effektiv bör den vara föreställningsbar, 

 
Formulera en vision 

och en strategi 

 Sälja in förändringen till de 
anställda 

Planera inför 
implementeringen  

 
Implementera 
förändringen 

Feedback Feedback 



 34 

eftersträvansvärd, genomförbar, flexibel och kommunicerbar. 
Företagsledningen bör även utveckla strategier, det vill säga hur visionen 
ska kunna förverkligas. Om förändringsmålen saknar trovärdighet och 
verkar ogenomförbara kommer de inte att motivera de anställda till att 
arbeta efter visionen. Därför är det lika viktigt att utarbeta en strategi, eller 
ett tillvägagångssätt, för hur organisationen ska uppnå visionen som att ha 
en vision. (Kotter, 1996) 
 
Enligt Brunsson & Olsen (1997) är ett problem med formulerandet av 
visioner och strategier att de ofta är för enkla och för vaga. Vid detta 
stadium i implementeringsprocessen är det lätt att vara överdrivet positiv 
och inte ta hänsyn till verklighetens komplexitet. Med överdrivet positiva, 
enkla och vaga idéer upparbetas ett stöd inom organisationen för idéerna 
vilket leder till att de initieras, men dessa idéer stöter dock på problem vid 
implementeringsarbetet. Komplexa förändringsplaner som speglar 
verkligheten är däremot svårare att upparbeta stöd för inom organisationen 
men enklare att implementera. (Brunsson & Olsen, 1997)   
 
Att formulera en plan för förändringen innebär att företagsledningen tar ett 
beslut. När detta beslut är fattat ska förändringen följa den utstakade 
planen. (Brunsson & Olsen, 1997) Enligt Brunsson & Olsen (1997) är ett 
problem vid implementeringsarbeten att idéer och tankar om vad som är 
bästa sättet att genomföra förändringar på ständigt utvecklas, speciellt om 
förändringen tar lång tid att implementera. De ansvariga kommer med 
största sannolikhet att utveckla nya idéer och anse att den gamla planen 
behöver revideras. Andra anledningar till att planerna kan förändras är 
enligt Brunsson & Olsen (1997) reaktioner från anställda eller externa 
intressenter. Vid implementeringar som tar lång tid finns risken att de 
ansvariga byts ut och ersätts av andra som har ett annat sätt att se på 
förändringen. Frågan som uppstår i dessa fall är vilken förändring som ska 
implementeras, den ursprungliga eller den reviderade versionen? 
 
 
 

5.3.2 Planera inför implementeringen 
 

I denna del av modellen planeras och utformas implementeringsprocessen 
för den nya strategin. Denna process kan mycket väl leda till att strategin 
modifieras och omformuleras ytterligare om brister i den ursprungliga 
planen upptäcks. Planeringsfasen löper parallellt med ”sälja in”-fasen där 
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företagsledningen försöker skapa stöd för förändringen. Dessa båda faser 
interagerar med och influerar varandra. Tillsammans bildar de den del i 
modellen där strategin utvecklas och organisationen görs klar för agerande. 
(Eccles, 1994)  
 
För att avgöra vilka faktorer som är viktiga i denna del av modellen har vi 
utgått från de teorier och modeller som vi har funnit i vår 
litteraturundersökning. Med utgångspunkt i dessa teorier har vi sedan själva 
valt ut de faktorer som vi anser vara viktiga i respektive del i modellen. Vi 
har valt att placera resursfördelningen under denna del i modellen då de 
resurser som krävs specificeras och samlas ihop i detta skede av 
implementeringsprocessen. Det kan vara allt från fysiska tillgångar och 
finansiella medel till nya medarbetare och specialistkunskap. Att ta fram 
administrativa stödsystemen som passar den nya strategin anser vi också 
höra till denna del i modellen då detta är en viktig del i planeringsarbetet. 
För att kunna implementera en ny strategi krävs också att 
organisationsstrukturen anpassas för att underlätta arbetet vilket vi anser 
bör ske i planeringsfasen. 
 
 
 

5.3.2.1 Fördelandet av resurser 
 
En genomtänkt fördelning av resurserna kan underlätta implementeringen 
av en strategi lika väl som en dåligt genomtänkt fördelning kan försvåra 
densamma. Det är viktigt att företagsledningen inser detta och är villig att 
göra omfördelningar av resurserna om så krävs. Beslut om hur stora 
resurser varje enhet ska tilldelas måste också tas. En förutsättning för att 
implementeringen ska lyckas är att varje enhet tilldelas så stora resurser 
som krävs för att genomföra sin del av den strategiska planen. Med 
tillräckliga resurser menar Thompson & Strickland (1992) såväl kompetent 
personal som finansiella medel för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras 
tillfredsställande. För stor tilldelning av resurser är däremot bortkastat och 
kan dessutom reducera enheternas finansiella prestationer. Resultaten av 
för stor eller för lite tilldelning av resurser vid implementeringen av en 
strategi visar hur viktigt det är att budgeteringsarbetet sköts på ett bra sätt 
av företagsledningen. (Thompson & Strickland, 1992) 
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5.3.2.2 Administrativa stödsystem 
 
Vid strategiska förändringar krävs ofta justeringar i hur de interna 
aktiviteterna utförs och administreras jämfört med tidigare. Det finns 
således ett behov av att ta fram interna administrativa stödsystem som 
passar för den valda strategin. Detta kan antingen ske internt inom företaget 
eller med hjälp av utomstående krafter. För att ta fram de mest lämpade 
stödsystemen bör organisationen överväga vilken typ av strategistödjande 
policys och procedurer som behövs. Vidare är det viktigt att reflektera över 
hur organisationens förmågor kan förbättras genom nya eller förbättrade 
administrativa eller operationella system. (Thompson & Strickland, 1992) 
 
Organisationen bör även reflektera över hur information som är kopplad till 
strategin ska kunna erhållas vid behov. Informationssystem behövs för att 
samla information och för att strategiska data ska kunna sammanställas i 
rapporter. (Thompson & Strickland, 1992) Sättet som information sprids 
inom organisationen har en stark effekt på bland annat företagskulturen. 
Stödsystemen måste se till att rätt information når rätt människor 
kontinuerligt. Det är mycket svårt att genomföra förändringar om systemen 
inte byts ut eller anpassas till att stödja förändringen. (Hussey, 1996) Ett 
vanligt tillvägagångssätt vid införandet av nya system är enligt Brunsson & 
Olsen (1997) att implementera standardiserade system istället för att 
utveckla specialanpassade system. Att detta görs beror på att många 
organisationer vill få till förändringar snabbt. Detta kan dock medföra 
problem då ett standardiserat system inte alltid passar organisationens 
arbetssätt. Brunsson & Olsen (1997) 
 
Ett välutvecklat och innovativt tekniskt system kan enligt Thompson & 
Strickland (1992) vara en bra bas för att få en konkurrensmässig fördel. Att 
ett system kan ge konkurrensfördelar helt på egen hand är knappast troligt 
men tillsammans med unika rutiner, arbetssätt och erfarenheter kan dock ett 
välutvecklat stödsystem ge långsiktiga konkurrensfördelar. (Thompson & 
Strickland, 1992) 

 
 

5.3.2.3 Organisationsstruktur 
 
Organisationsstrukturen i ett företag visar på hur arbetsuppgifter fördelas 
samt hur arbetet styrs och samordnas för att förverkliga organisationens 
mål (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Organisationsstrukturen påverkar hur väl 
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ett företag presterar och uppfyller sina mål och vid implementeringen av en 
strategi är det viktigt att en passande organisationsstruktur väljs eftersom 
inte alla organisationstyper är lika bra vid implementeringsarbeten. Enligt 
Thompson & Strickland (1992) beror en lyckad strategiimplementering till 
stor del på att organisationsstrukturen verkar stödjande för den strategi som 
ska implementeras. 
 
Thompson & Strickland (1992) nämner ett antal aktiviteter som ska forma 
organisationsstrukturen för att den ska verka stödjande för strategin. Det 
handlar bland annat om att identifiera nyckelfunktioner och 
nyckelaktiviteter som har betydelse för huruvida implementeringen av den 
nya strategin kommer att lyckas samt att gruppera dessa i olika 
organisationsenheter så att de blir synliga och får en central position i 
organisationsstrukturen. Det är också viktigt att bestämma hur självständiga 
organisationsenheterna bör vara och hur koordinationen mellan enheterna i 
organisationen ska underlättas. Slutligen är det viktigt att införa nya roller 
och nya ansvarsområden för att stödja och permanenta förändringen. 
(Thompson & Strickland, 1992) 
 
Brunsson & Olsen (1997) diskuterar konsekvenserna av att företaget väljer 
att separera den del av organisationen som arbetar med förändringen från 
resten av företaget. Detta skedde exempelvis när SJ skulle implementera en 
ny decentraliserad och marknadsfokuserad organisationsstruktur i slutet på 
1980-talet. I detta fall tillsattes en projektorganisation vid sidan av 
organisationen. Projektorganisationen bestod av externa konsulter och 
ledare från SJ. Dessa personer var de enda som arbetade med förändringen 
som således hölls helt skild från resten av organisationen. 
Projektorganisationen arbetade enbart med abstrakta idéer utan 
verklighetsförankring medan resten av organisationen fortsatte som vanligt 
utan att försöka påverka de nuvarande rutinerna eftersom förändringar till 
det bättre var att vänta. På detta sätt kunde idéer som inte alls gick att 
kombinera med verklighetens komplexitet utvecklas. Dessa planer var 
sedan väldigt svåra att implementera i organisationen. (Brunsson & Olsen, 
1997)  
               
 

5.3.3 Sälja in förändringen till de anställda 
 

Denna del, som i modellen kallas för ”sälja in”, löper parallellt med 
planeringsfasen och dessa båda faser samverkar och influerar varandra 
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vilket vi tidigare nämnt. Att sälja in den nya strategin och få stöd för den 
inom organisationen är enligt Eccles (1994) en mycket viktig del i 
implementeringsprocessen. Genom kommunikation, övertygande och 
incitament kan stöd för förändringen skapas inom organisationen. Likaså 
kan feedback från de anställda erhållas som leder till att planen kan 
modifieras och förbättras ytterligare. Att upparbeta ett stöd inom 
organisationen leder till att personalen är redo för förändringen och därmed 
stödjer implementeringen av strategin. (Eccles, 1994)  
 
För att avgöra vilka faktorer som är viktiga i denna del av modellen har vi 
liksom vid planeringsfasen utgått ifrån den litteratur som vi har läst. I 
litteraturen har vi funnit att motivation, företagskultur, delaktighet, trygghet 
samt information och kommunikation är viktiga aspekter i arbetet med att 
förankra förändringen hos de anställda. Dessa faktorer anser vi är av 
betydelse för hur stort stöd förändringen får inom organisationen. 
  
 

5.3.3.1 Motivation 
 

”Personal success is a great motivator.” 
 

Eccles, 1994, s 219 
 
Motivation är en central faktor vid implementeringen av en ny strategi och 
utgör drivkraften för individers handlingar. Individen kan motiveras av 
olika behov, önskemål eller förväntningar vilka gör att denne handlar i 
riktning mot ett visst mål. (Thompson & Strickland, 1992) Vid 
förändringsarbeten är det därför viktigt att så många anställda som möjligt 
inser nödvändigheten i förändringen och upplever ett behov av den. 
(Angelöw, 1991)  
 
Att personalen känner sig motiverade är en grundläggande förutsättning för 
ett lyckat förändringsarbete. Detta uppstår när individen känner en önskan 
av förändring eller när denne inser nödvändigheten av förändring. Viljan att 
genomföra förändringar förknippas här med engagemang och stimulans. 
(Angelöw, 1991) Bättre engagemang och en ökad stimulans kan 
exempelvis uppnås genom belöningar från ledningen. Hussey (1996) menar 
att belöningssystem är en kritisk faktor för att lyckas med 
förändringsarbetet eftersom dessa driver beteenden i önskvärd riktning. 
Belöningar bör således vara kopplade till de strategiska målen för att de 
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anställda ska fokusera på och arbeta efter dessa. Med belöningssystem 
menas både finansiella medel och utvecklande arbetsuppgifter. (Hussey, 
1996)   
 
Viktiga faktorer för att öka motivationen är enligt Angelöw (1991) 
omgivningens tilltro samt tron på den egna förmågan. Med omgivningens 
tilltro menas ledningens och arbetskamraternas positiva förväntningar på 
att en person vill göra sitt bästa utifrån dennes förutsättningar i samband 
med förändringsarbetet. Genom att inta positiva attityder och inrikta sig på 
individens starka sidor menar Angelöw (1991) att förändringsviljan kan 
förstärkas. Att tro på den egna förmågan till förändring höjer också 
motivationen och medför att förändringen kan genomföras på ett 
framgångsrikt sätt. Motstånd mot förändringar kan bottna i vacklande 
självkänsla och bristande självtillit. Det är därför angeläget att analysera 
och göra individer medvetna om positiva förändringar, även om de är små, 
och motivationen kan stärkas genom upplevda framgångar. Det är också 
viktigt att förändringarna är realistiska och tydliga för att individer ska 
motiveras och genom att fastställa konkreta och verklighetsnära 
målsättningar kan framgångarna erhållas. (Angelöw, 1991)  
 
 

5.3.3.2 Företagskultur 
 

”Use structure to change culture.” 
 

Eccles, 1994, s 204 
 
Företagskultur är de beteendenormer och gemensamma värderingar som 
existerar hos de anställda i organisationer. (Kotter, 1996) Alla 
organisationer har en unik kultur. De har sin egen historia, sitt eget sätt att 
hantera problem på, sin egen mix av beslutsfattare, sitt eget mönster att 
utföra arbete på och sina egna erfarenheter. Således kan alla organisationer 
anses ha en egen ”personlighet”. (Thompson & Strickland, 1992) En stark 
kultur och en nära koppling mellan strategi och kultur är enligt Thompson 
& Strickland (1992) starka instrument för att påverka människor att göra 
sina jobb bättre och mer i överensstämmelse med organisationens synsätt.  
 
Individens handlings- och tankemönster påverkas i hög utsträckning av de 
normer och regler som förekommer i de grupper som individen tillhör. Vid 
implementeringen av en ny strategi blir det således angeläget att utveckla 
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en organisationskultur som stödjer förändringen och att förankra initiativen 
hos de anställda. (Angelöw, 1991) Lundin & Wirdenius i Angelöw (1991) 
har efter att ha studerat organisationskulturens betydelse för 
förändringsarbetet kommit fram till följande slutsatser: 
 
• Företagsledningens förnyelseinitiativ och dess sätt att driva dem måste 

stå i samklang med den befintliga företagskulturen om de ska få 
genomslagskraft. 

 
• Förnyelseinitiativ som starkt disharmonierar med företagskulturen 

riskerar att möta starkt motstånd och få motsatt verkan.  
 
Enligt många förändringsteorier är kulturen det främsta hindret för att 
förändringar ska kunna åstadkommas i en grupp. Enligt Kotter (1996) är 
det mycket svårt att förändra företagskulturen genom att ändra normer och 
värderingar. Istället anser han att förändringsarbeten först bör inrikta sig på 
att förändra människors sätt att handla. Kulturen förändras först när 
människors sätt att handla har ändrats, när det nya beteendet under en 
tidsperiod har lett till någon fördel för gruppen och när människorna ser 
kopplingen mellan de nya åtgärderna och prestationsförbättringarna. 
(Kotter, 1996) Genom att anamma nya belöningssystem och 
organisationsstrukturer kan beteendet hos de anställda förändras. (Eccles, 
1994) 
 
Vi anser att det är svårt att förändra företagskultur och att det är ett projekt 
som tar lång tid att genomföra. I likhet med Kotter (1996) tror vi att 
förändringsarbeten bör inrikta sig på att förändra människors sätt att 
handla. Genom att till exempel anamma nya arbetsrutiner och genom att 
byta ut anställda tror vi att företagskulturen kan ändras. Vi tror dessutom att 
det går smidigare att ändra företagskulturen om företaget parallellt med 
införandet av nya rutiner tillhandahåller utbildningar. 
 
 

5.3.3.3 Delaktighet 
 
En faktor som stärker motivationen till förändring är känslan av 
delaktighet. För att medarbetarna ska motiveras till att medverka i 
förändringen bör de känna delaktighet i arbetet redan från början. (Kotter, 
1996) Det är således av största vikt att medarbetarna uppmuntras till att 
delta i förändringsarbetet redan från början. Detta kan ske genom att 
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medarbetarna ges möjlighet att framföra egna lösningar och utveckla 
alternativa handlingsplaner. Vidare är det kritiskt att de får framföra sina 
åsikter och synpunkter gällande befintliga alternativ och förslag. 
(Thompson & Strickland, 1992)  
 
Det bästa sättet att genomföra förändringar som är konsistenta med den 
komplexitet som finns inom organisationen är enligt Brunsson & Olsen 
(1997) att rådfråga de anställda. Förändringarna bör således härstamma 
från lärdomar som kan dras från arbetet utifrån nuvarande rutiner och 
procedurer. På detta sätt får idéerna en direkt verklighetsanknytning som 
medför att tiden att anpassa idéerna till organisationens komplexitet 
minskas och implementeringen går därmed snabbare. (Brunsson & Olsen, 
1997) 
 
De anställdas möjlighet till inflytande och deras delaktighet i 
förändringsprocessen påverkar viljan att förändra. Forskning har påvisat att 
möjligheten att kunna påverka sin egen situation är en central faktor för 
människors motivation. Bristfälligt inflytande över förändringar leder till 
en försvagning av motivationen. Får de anställda däremot vara med och 
formulera problem, diskutera förslag och åtgärder till förändringar samt 
vara med och bestämma takten ökar motivationen. Angelöw (1991) menar 
att graden av motivation varierar beroende på vilken typ av 
förändringsstrategi som används. Det går enligt författaren att urskilja tre 
typer av förändringsstrategier, den toppstyrda, den representativa och den 
delaktiga förändringsstrategin.  
 

• Den toppstyrda förändringsstrategin bygger på att ett fåtal aktörer, 
oftast organisationsledningen, tillsammans så snabbt som möjligt 
försöker finna lösningar på problem i organisationen. Därefter 
informeras de anställda om dessa lösningar och en konkret 
handlingsplan presenteras. Denna strategi möter ofta motstånd då de 
anställda inte fått vara delaktiga i diskussionerna om problemen eller 
ha fått vara med och utformat ett handlingsprogram. 
Förändringsviljan blir därmed låg hos de anställda som berörs.  

 
• Den representativa förändringsstrategin bygger på att representanter 

från olika enheter i organisationen tillsammans bildar en 
projektgrupp som är med i förändringens alla faser. De övriga 
anställda får sedan fortlöpande information om projektets 
framskridande. Problemet med denna strategi är att de anställda inte 
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är direkt berörda av förändringsarbetet och det finns således risk för 
att de föreslagna åtgärderna inte accepteras.  

 
• Vid den delaktiga förändringsstrategin medverkar samtliga berörda i 

förändringsarbetet. Denna strategi är tidskrävande eftersom så många 
är inblandade i förändringsarbetet men samtidigt förekommer 
förändringsvilja och engagemang hos de berörda. (Angelöw, 1991) 

 
Valet av förändringsstrategi bestäms av den tid företagsledningen anser sig 
ha till förfogande och de resurser de är villiga att lägga ner på förändringen. 
Även om den delaktiga förändringsstrategin kan anses vara bäst med 
avseende på motivation och förändringsvilja hos personalen måste 
företagsledningen beakta detta i relation till de ökade kostnader som 
uppstår och den ökade tidsåtgången. 
 
 

5.3.3.4 Trygghet 
 
En annan faktor som är viktig vid förändringar inom organisationer är 
enligt Angelöw (1991) den trygghet som de anställda upplever. Trygghet 
har stora likheter med självförtroende och det handlar om att ha tillit till sig 
själv och till sin omvärld. En känsla av trygghet är en förutsättning för 
förändringsvilja och är grundvalen till att vi ska våga ta initiativ till 
förändringar. Alla former av förändringar innebär dock ofta någon form av 
otrygghet och det gäller då att försöka omvandla denna känsla till något 
som kan tjänstgöra som drivkraft för förändring. Genom att 
företagsledningen tillhandahåller tillräckligt med information vid 
förändringsarbeten kan osäkerhetskänslor undvikas. Om den anställde har 
en större förståelse för varför förändringen genomförs och vad denne har 
att vänta av förändringen kan känslan av trygghet bibehållas. Detta kan i 
sin tur leda till positiva känslor inför förändringen. (Angelöw, 1991) 
 
 

5.3.3.5 Information och kommunikation 
 

”Effective communication is vital and almost impossible to over-do.” 
 

Eccles, 1994, s 157 
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Information inom organisationer innebär att någon muntligen eller 
skriftligen ger andra upplysningar om ett förhållande och inte 
nödvändigtvis förväntar sig ett svar eller en åsiktsreaktion utan enbart att 
mottagaren handlar enligt informationen. (Hallström, 1987) För att 
informationen ska vara effektiv bör den vara enkel och sändas ut via flera 
olika kanaler såsom formella och informella möten, PM och nyhetsblad. 
Vidare är repetition nödvändigt då idéer sjunker in först när de hörts flera 
gånger. (Kotter, 1996) 
 
Kommunikation bygger på begreppen överföra innebörd, lyssna, fråga och 
bekräfta och innehåller både information, åsiktsutbyte och 
ställningstagande. Vidare innebär kommunikation att två parter diskuterar 
ett ämne och försöker avstämma sin diskussion så att båda parter skapar en 
gemensam förståelse för vad diskussionen gäller. Det behöver inte innebära 
att parterna accepterar varandras åsikter utan bara att de tar del av 
innehållet och värderar det med hänsyn till egna och motpartens 
synpunkter. (Hallström, 1987) 
 
Enligt Kotter (1996) är kommunikation oftast mer kraftfull än information 
varför detta bör uppmuntras inom organisationer. Ledarskap vid 
förändringsarbeten bör således karaktäriseras av lyhördhet för 
medarbetarnas åsikter. (Kotter, 1996) Företagsledningens val av 
kommunikationskanal kan antingen uppmuntra eller leda till att mottagaren 
får problem med att ge feedback. Enbart skriftlig information kan 
exempelvis leda till att medarbetarna avskärmas från feedback. Det är dock 
viktigt för företagsledningen att även använda sig av löpande information. 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
 

5.3.4 Implementera förändringen 
 
Den sista delen i modellen är den del där själva verkställandet av 
implementeringen äger rum. Denna del är inte friställd från de övriga delar 
som vi har diskuterat utan alla delar samverkar och influerar varandra. 
Feedback från de olika delarna leder till att implementeringen är en process 
som ständigt modifieras och förbättras. Implementeringsprocessen är 
således en lång process som består av många delar. Även om de föregående 
delarna alla består av agerande är det först i denna sista del verkställandet 
av implementeringen äger rum. (Eccles, 1994) 
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För att besluta vilka faktorer som är av betydelse i denna del har vi liksom 
vid planeringsfasen och ”sälja in”-fasen utgått från de teorier och modeller 
som vi har studerat. Vi har kommit fram till att det i denna del är viktigt att 
tillhandahålla utbildning och att ledningens engagemang samt ständig 
uppföljning av resultaten är viktigt för att implementeringen ska kunna 
verkställas. Slutligen är det viktigt att etablera kortsiktiga mål som ska 
uppfyllas för att på så sätt skapa en känsla av framgång inom 
organisationen. 
 
 

5.3.4.1 Utbildning 
 
Vid implementeringen av en strategi är kompetensen och kunskapen hos 
personalen en viktig förutsättning för ett framgångsrikt 
strategigenomförande. Implementeringsarbetet blir således en viktig 
läroprocess där olika utbildningsprogram får en central betydelse. För att 
kunna implementera en ny strategi krävs ofta ny kunskap och nya 
arbetsmetoder som behöver läras ut. (Thompson & Strickland, 1992) 
 
Hallström (1987) menar att det finns två nödvändiga 
medarbetarutbildningar i en organisation för att medarbetaren ska bli 
motiverad och kunna utvecklas i takt med företaget, dels utbildning för att 
kunna sköta sitt jobb och dels vidareutbildning. Den första handlar om att 
varje medarbetare ska få en introduktion om företagets verksamhet vilket är 
mycket betydelsefullt för att skapa bra samarbete och motivation. 
Vidareutbildningen handlar om att medarbetarna ska få utbildning som 
sammanfaller med de målsättningar som företaget internt och externt ställt 
upp för utvecklingen. Författaren menar att vidareutbildning är viktigt så att 
de anställda inte ska uppleva att de kommer efter i förhållande till 
företagets verksamhet. 
 
Det är inte bara av betydelse att tillräcklig utbildning ges utan även att rätt 
slags utbildning ges och att den ges vid rätt tidpunkt. Attitydutbildningar är 
exempelvis ofta lika viktiga som färdighetsutbildningar men ges trots detta 
i betydligt mindre omfattning. Människor förväntas att med några få dagars 
utbildning ändra vanor som har byggts upp under flera år. De får då ofta 
lära sig de tekniska färdigheterna men däremot inte de sociala färdigheterna 
eller attityderna som krävs för att till exempel en ny strategi ska fungera. 
(Kotter, 1996)  
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5.3.4.2 Ledningens engagemang 
 

”There has to be a champion who embodies and lives the new dream.” 
 

Eccles, 1994, s 132 
 
Ledningens engagemang är en annan faktor som är viktig i 
implementeringsprocessen. Ju större förändring ett företag står inför, desto 
viktigare är det att företagsledningen är aktiv i förändringsarbetet. 
(Thompson & Strickland, 1992) För att upprätthålla engagemanget för en 
förändringsinsats är det viktigt att majoriteten av de anställda och praktiskt 
taget hela företagsledningen anser att förändring är nödvändigt. (Kotter, 
1996). 
 
En viktig del i ledarskapet är således att visa sitt engagemang vid 
förändringar och på detta sätt inspirera sina medarbetare. Detta görs genom 
att förmedla visionen och organisationens framtida riktning i ord och 
handling. På så sätt skapas förståelse för visionen och strategierna och 
medarbetarna accepterar dess giltighet. En visions verkliga kraft släpps lös 
först när majoriteten av dem som är engagerade i ett projekt har gemensam 
förståelse för dess mål och inriktning. Det är således viktigt att 
kommunicera tillräcklig och väsentlig information till medarbetarna. De 
vanligaste felen är att ledare ofta underkommunicerar eller att de 
oavsiktligt sänder ut motsägelsefulla budskap genom att exempelvis 
uppvisa beteenden som inte stämmer med visionen. (Kotter, 1996) 
 
Det är också viktigt att företagsledningen inser att större förändringar tar 
lång tid. Därför får inte engagemanget i förändringsarbetet avmattas innan 
förändringen har permanentats i organisationen. Ett sätt att kontrollera att 
förändringen har fått fäste i organisationen är genom kontinuerlig feedback 
från de anställda. När en förändring väl har börjat genomföras är det 
således av stor vikt att kommunikationen och engagemanget inte upphör. 
(Kotter, 1996)  
 
Ett problem som Brunsson & Olsen (1997) har uppmärksammat vid 
implementeringsarbeten är att igångsatta förändringar ofta kan leda till att 
nya förändringar planeras innan den första förändringen har implementerats 
ordentligt. Den första förändringen kan ta lång tid att implementera vilket 
resulterar i att nya planer utvecklas eller nya planer uppkommer innan den 
första förändringen har implementerats vilket innebär att den förskjuts 



 46 

framåt i tiden. Resultatet av detta kan vara att engagemanget från 
ledningens sida minskar, speciellt om nyckelansvariga byts ut under 
projektets gång. Brunsson & Olsen (1997) ger ett exempel på detta i fallet 
med SJ´s omorganisation. Innan förändringen var klar tillsattes en ny 
ledning som hade nya idéer för förändringar. De påbörjade således en ny 
förändring och deklarerade att den första omorganisationen nu var 
genomförd för att på så sätt kunna gå vidare. (Brunsson & Olsen, 1997) 
 
 

5.3.4.3 Kortsiktiga mål 
 

”Early successes create productive momentum.” 
 

Eccles, 1994, s 225 
 
Kotter (1995) menar att motivationen till förändringen kan stärkas genom 
upplevda framgångar och att det därför är viktigt att skapa kortsiktiga 
vinster. Stora organisationsförändringar tar tid och det är därför av stor vikt 
att individerna får uppleva att förändringen faktiskt genererar något och att 
de förväntade målen uppnås. Utan kortsiktiga vinster ger alltför många upp 
eller går över till de grupper inom organisationen som är motståndare till 
förändringen. Skapandet av kortsiktiga vinster är ett aktivt arbete där 
ledningen försöker hitta olika vägar att uppnå klara prestationsförbättringar, 
sätta upp mål på årlig basis och hur dessa ska uppnås med hjälp av olika 
belöningssystem. Det är även viktigt att löpande följa upp dessa mål. 
Genom kontinuerlig kontroll och uppföljning av förändringsarbetet kan 
företagsledningen besluta om det krävs justeringar i strategin eller i 
stödinsatserna. (Kotter, 1995)     
 

 
5.3.5 Diskussion kring modellen och implementeringsarbeten 

 
Eccles (1994) menar att planeringsfasen och ”sälja in”-fasen är avgörande 
för hur framgångsrik implementeringen ska bli. Speciellt viktigt anser 
Eccles (1994) att det är att sälja in den strategiska förändringen till de 
anställda som kommer att påverkas av den. Det är viktigt att samla 
resurserna och planera inför förändringen. Att sälja in förändringen och 
förena personalen i arbetet med implementeringen av den nya strategin är 
dock en mer krävande uppgift. För företag är denna fas också svårast att 
genomföra varför den ofta förbises.  
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Som vi tidigare har nämnt är Eccles (1994) modell över implementerings-
processen inte tillräckligt grundlig varför vi har valt att utveckla den med 
hjälp av andra författares uppfattningar. Vi har således tolkat modellen 
utifrån Eccles (1994) beskrivning och placerat in ett antal faktorer som vi 
anser vara avgörande vid implementeringsprocessen. Valet av dessa 
faktorer baseras på de teorier och modeller som vi har funnit relevanta 
under vår litteratursökning. Vid inplaceringen i modellen har vi noga tänkt 
igenom i vilken del av modellen respektive faktor passar in. Ibland har vi 
ansett att en faktor kan vara viktig att uppmärksamma i olika delar av 
modellen men till slut har vi placerat den i den del där vi anser att den 
passar bäst och har störst betydelse.  
 
Viktigt att nämna är också att Eccles (1994) har en positiv syn på 
förändringsarbeten. Han anser att företag kan lyckas med att implementera 
en ny strategi genom att vara medvetna om de problem som kan uppstå och 
genom en noga genomtänkt implementeringsprocess. I likhet med Brunson 
& Olsen (1997) tar Eccles (1994) hänsyn till den komplexitet som finns 
inom organisationer. Skillnaden mellan dessa författare är dock att Eccles 
anser att den komplexitet som finns och de problem som kan uppstå kan 
undvikas om företaget planerar noga och säljer in förändringen till de 
anställda.  
 
Brunsson & Olsen (1997) anser i större utsträckning än Eccles (1994) att 
det är omöjligt att förutse de problem och oförutsedda händelser som kan 
uppstå vid implementeringen av en strategi. Oönskade effekter uppkommer 
alltid när stora förändringar genomförs och en förändring genomförs sällan 
ensam varför det är ännu svårare att på ett korrekt sätt kunna förutspå exakt 
vad som kommer att hända. Trots detta har vi valt att utgå från Eccles 
(1994) implementeringsmodell eftersom vi anser att den på ett överskådligt 
sätt tar upp de faktorer som är betydelsefulla vid implementeringsarbeten. 
Genom att uppmärksamma dessa faktorer borde företag ha en större chans 
att lyckas med implementeringen av en ny strategi än om förändringen görs 
utan de rätta förberedelserna. 
 
  
 

5.4 Implementering av CRM 
 
För att införandet av CRM ska ses som framgångsrikt och kunna bidra till 
en konkurrenskraftigare organisation är det viktigt att alla medarbetare tar 
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del av de nya idéerna och arbetar i enlighet med dem. För att uppnå detta är 
det således viktigt att implementeringen av CRM sköts på ett genomtänkt 
sätt. För att möjliggöra detta anser Westring (2002) att företag bör förhålla 
sig till implementeringen av CRM på samma sätt som de förhåller sig till 
traditionellt förändringsarbete. Med detta menar han att det krävs stora 
investeringar i människor, kultur, ledarskap, organisation, processer, 
information och teknik för att lyckas med implementeringen. (Westring, 
2002) 
 
För att ta reda på vilka aspekter som är viktiga vid implementerinegn av 
CRM har vi utgått från en undersökning som konsultföretaget Cap Gemini 
Ernst & Young genomförde på den svenska marknaden under år 2001. Där 
undersöktes de 650 största svenska företagen om sina erfarenheter av 
CRM. Av dessa var det 89 företag som aktivt arbetade med CRM och 
resultatet av studien bygger således på de erfarenheter som dessa företag 
har vittnat om. Utifrån deras erfarenheter har Alerius et al. (2001) från Cap 
Gemini Ernst & Young utvecklat en modell över vilka aspekter som är 
viktiga vid implementeringen av CRM i organisationer. (Alerius et al. 
2001)  
 
Anledningen till att vi har använt oss av konsulter som referenser är att 
CRM-området är så pass outvecklat att det finns få andra källor att utgå 
ifrån.  Dessutom anser vi att Cap Gemini Ernst & Youngs modell över 
implementeringen av CRM täcker in många viktiga aspekter samtidigt som 
den är tydlig. Vidare är modellen utvecklad efter en studie som har 
genomförts med svenska företag vilket gör den intressant för vår uppsats. 
Vi är dock medvetna om att rapporter hämtade från konsultföretag kan vara 
vinklade varför vi också vill uppmärksamma läsaren på detta.  
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Enligt den studie som Alerius et al. (2001) har genomfört finns det fem 
fundamentala dimensioner vid implementeringen av CRM vilka illustreras 
av nedanstående figur: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 5:2: IMPLEMENTERINGEN AV CRM 
 

Källa: Alerius et al., 2001 
 

 
1. Customer Relationship Strategy 

 
För att kunna implementera CRM krävs det en klar och tydlig strategi som 
kommuniceras till hela organisationen. Strategin utgör grunden för allt 
arbete. Här bestäms vilka kunder som företaget utifrån sin position på 
marknaden ska inrikta sig mot. Därefter försöker företaget höja kundens 
upplevda värde genom specialanpassade produkter och tjänster varvid 
långvariga och ömsesidigt lönsamma relationer kan bildas. Strategin måste 
stödjas i hela organisationen och företagskulturen måste ändras för att det 
ska vara möjligt att utveckla en kundanpassad kultur och därmed 
möjliggöra CRM. Vidare måste det också kommuniceras vilka fördelar den 
nya strategin innebär för individen såväl som organisationen för att på så 
sätt motivera individen till att anpassa sig efter den nya strategin. (Alerius 
et al., 2001) 
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2. Customer Access Management   
 
Det krävs också att de rätta kundkanalerna etableras för att bearbeta 
kunderna. Med kundkanal menas de traditionella mötesplatserna såsom 
personliga möten och telefon såväl som e-mail och Internet vilka 
möjliggjorts av den nya tekniken. Det är viktigt att kunderna lätt kan 
komma i kontakt med företaget och få den information de söker. Vidare är 
det av största vikt att informationen är korrekt och enhetlig mellan olika 
avdelningar och kanaler. (Alerius etal., 2001)  
 

3. Customer Process Management 
 
Företaget måste utveckla affärsprocesser som möjliggör för organisationen 
och dess medarbetare att skapa värde i kundinteraktionerna. Styrning, 
mätning och uppföljning sker i processerna som därmed skapar 
förutsättningar för vidareutveckling av företaget. Genom att utveckla 
kundfokuserade processer inom organisationen kan alla medarbetare se sin 
del av kundupplevelsen. Företaget bör dessutom installera ett system som 
hanterar informationen om kunderna på ett enkelt och effektivt sätt. På så 
sätt kan företagen utnyttja vad de vet om sina kunder och därmed utveckla 
kundanpassade speciallösningar. (Alerius et al., 2001) 
 

4. Customer Experience Management 
 
Denna funktion förknippas ofta med supportavdelningar och andra 
avdelningar som hanterar daglig kundkontakt. Det är här viktigt att service 
och kommunikation baseras på kundens historik hos företaget, men ännu 
viktigare att missnöjda kunder hanteras professionellt. Syftet är att skapa 
kundlojalitet. Det finns få regler att följa eftersom lojalitet i sin natur är 
emotionell. Företagen måste kontinuerligt maximera kundupplevelsen och 
ha fungerande rutiner för att hantera missnöjda kunder. (Alerius et al., 
2001) 
 

5. Customer Knowledge Management 
 
Det är viktigt att veta vilken information som är relevant. Vidare är det 
avgörande att systematisera och distribuera informationen till medarbeten 
på ett bra sätt. Detta är avgörande för att medarbetarna ska veta hur de kan 
och ska använda informationen. Strukturerad information kan i bästa fall 
tas upp av personalen och omvandlas till kunskap. Denna kunskap ska 
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skapa ett mervärde för kunder i kontakten med företaget vilket gör 
företaget starkare och lönsammare i konkurrensen. Den stora utmaningen 
för företag som arbetar med kunskapsutveckling är företagskulturen. 
Kulturen styr hur medarbetarna och funktionella enheter vill dela med sig 
av sin kunskap och om andra enheter vill använda kunskapen för att 
utveckla sin verksamhet. (Alerius et al., 2001) 
 
 
 

5.5  Problem vid implementering av CRM 
 
Vi har i detta stycke valt att diskutera kring de vanligaste problemen som 
finns vid implementering av CRM och som kan innebära att projektet blir 
ett misslyckande.  
 
McKean-studien från Westring (2002) visar på hur investeringarna i CRM-
projekt är fördelade på olika faktorer samt vilken betydelse för projektets 
framgång varje faktor har.   
 
 

Faktor Investerin
g 

Framgångsfakt
or 

Människor 2% 20% 
Processer 2% 15% 
Organisation 2% 10% 
Kultur 1% 20% 
Ledarskap 1% 10% 
Information 10% 15% 
Teknik (System) 82% 10% 

 
Westring, 2002, s 39 

 
Enligt McKean-studien investerar företagen så mycket som 82 procent av 
alla resurser på tekniken, det vill säga i CRM-system. Därefter investeras 
10 procent av resurserna på information och mycket små andelar fördelas 
jämnt på människor, processer, organisation, kultur och ledarskap. Enligt 
studien är vidare investeringar i människor och kultur de två viktigaste 
faktorerna för en framgångsrik implementering av CRM och svarar 
tillsammans för 40 procent av framgången. Resultatet av studien var 
således att företagen investerade för mycket i tekniken och för lite i andra 
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faktorer såsom människor, kultur och processer. Westring (2002) menar att 
företag måste förhålla sig på samma sätt till implementering av CRM som 
de gör till vanligt förändringsarbete. Då det inte framgår av artikeln hur 
dessa siffror har tagits fram vill vi dock påpeka att riktigheten i dessa inte 
kan verifieras.  
 
En annan orsak till att investeringarna i CRM inte ger den förväntade 
avkastningen är enligt Alerius et al. (2001) att företagen inte har någon 
strategi för arbetet och att de sällan integrerar investeringen i hela 
verksamheten. Detta är nära förknippat med ovanstående resonemang. Det 
räcker inte med att IT-avdelningen är engagerad utan hela organisationen 
måste bearbetas samtidigt som en strategi för projektet utarbetas och 
kommuniceras till alla anställda. (Alerius et al., 2001) 
 
Samtidigt som strategin förmedlas och fördelarna för organisationen med 
den nya strategin betonas för de anställda måste företaget även förklara 
fördelarna för den enskilde individen för att uppmuntra denne att arbeta 
efter den nya strategin. (Davids, 1999) Att förbise vikten av att förmedla 
vad den enskilda individen vinner på det nya arbetssättet är vanligt i 
företag. Detta leder i sin tur till att individen inte känner sig manad att 
anamma de nya tankarna och arbetssätten. (Davids, 1999) 
 
Bristande ledningsengagemang är vidare en faktor som ofta leder till 
misslyckade implementeringar av CRM. Enligt den undersökning som 
Alerius et al. (2001) genomfört på ett antal svenska företag som arbetar 
med CRM ser många anställda detta som en stor brist som dessutom är en 
avgörande faktor för projektets framgång. Avslutningsvis menar Brown 
(2000) att ett annat vanligt förekommande misstag företag gör vid 
implementeringen av CRM är bristande uppföljning. För att utvärdera hur 
implementeringen fortlöper måste utvecklingen kontinuerligt analyseras.  
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6 Empiri 
 
I detta kapitel redogör vi för de resultat som vi har erhållit vid vår 
empiriska undersökning. Dessa resultat kommer sedan att ligga till grund 
för vår analys.  
 
 

6.1 Sammanställning av intervjuer 
 
Undersökningen har genomförts genom intervjuer med två representanter 
från företagsledningen och åtta säljare inom TAC Svenska AB för att ta 
reda på deras åsikter beträffande tidigare förändringsarbeten samt deras syn 
på ett möjligt införande av CRM i organisationen. Avsikten med detta var 
att identifiera faktorer som är viktiga för att implementeringen av CRM ska 
bli framgångsrik för TAC Svenska AB.  
 
Åsikterna beträffande hur tidigare förändringar har genomförts och hur 
framgångsrika de har varit varierade bland de intervjuade. Likaså varierade 
uppfattningarna om vad som var viktigt för en lyckad förändring. Det fanns 
dock många synpunkter som var gemensamma hos respondenterna. Nedan 
kommer vi att sammanställa de svar som vi har fått och på så sätt belysa 
vad respondenterna ansåg vara viktigt vid förändringsarbeten och vid 
införandet av CRM.  
 
Åldern hos de säljare som vi intervjuade varierade liksom 
anställningslängden och deras ansvarsområden på företaget. Flera av 
säljarna hade arbetat på TAC Svenska AB en längre tid, mellan 15 och 30 
år, några säljare hade arbetat på företaget i 5 till 10 år medan en annan var 
relativt ny och hade endast arbetat på TAC Svenska AB i drygt ett år. 
Säljarnas ansvarsområden varierade mellan 5 till 15 nyckelkunder.     
 
 

6.2 Tidigare förändringsarbeten 
 
Våra frågor handlade inte om några specifika förändringsarbeten utan vi 
bad respondenterna relatera frågorna till olika förändringar som de 
medverkat i. Enligt respondenterna hade det genomförts en mängd 
förändringar på företaget under de senaste åren och det framgick under 
intervjuerna att de säljare som hade arbetet på företaget under en längre tid 
kände sig trötta på förändringar. En åsikt som framkom vid en intervju var 
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att företaget drog igång många förändringsprojekt men att de sällan 
resulterade i någon verklig förändring. De säljare som var yngre och hade 
arbetat på företaget en kortare tid var mer positivt inställda till 
förändringsarbeten.  
 
Under intervjuerna fick vi ett antal exempel på förändringar som hade 
genomförts i organisationen under de senaste åren vilka vi tidigare har 
beskrivit i metodavsnittet. Dessa var införandet av säljprocessen Solution 
Selling, det planerade inköpet av affärssystemet Navision samt 
implementeringen av det nuvarande affärssystemet TANGO. Ytterligare en 
förändring som det relaterades till under intervjuerna var en stor 
organisationsförändring där processtyrda arbetsgrupper skulle bildas istället 
för den dåvarande funktionsindelningen I samband med denna förändring 
genomfördes så kallade ”på-berget-övningar”.  

 
 

6.2.1 Information 
 
Många av de intervjuade säljarna ansåg att informationen ofta varit 
bristfällig vid tidigare förändringsarbeten. De ansåg att informationen 
många gånger kom för sent. Informationen från företagsledningen kom 
först när förändringen skulle implementeras vilket av flera upplevdes som 
en nackdel.  
 

”Information innan någonting dras igång tror jag är väldigt viktigt, så att 
man får personer att förstå varför man ska göra saker och ting.” 
 

Säljare 4 
 

Det framkom under intervjuerna att information i god tid innan 
förändringen skulle leda till bättre förståelse för varför förändringen 
genomförs och på så sätt skulle medarbetarna bli mer engagerade.  
 

”Man måste göra ett grundligt säljarbete och sälja in idéerna och på så sätt 
få folk att förstå varför man gör så här.... Jag har varit verksam i 
idrottsvärlden själv och jag tycker att man måste få med sig hela laget. Får 
man inte med sig alla så fungerar det inte.”  
 

Säljare 3 
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Företaget använder flera olika kanaler för att informera sina medarbetare. 
Intervjuerna visade att information gavs muntligt genom möten, via e-mail 
och genom TAC´s Intranät. Tanken med information var från ledningens 
sida att få medarbetarna mer involverade i förändringen och att få dem att 
förstå vad företaget vill nå med förändringen och hur förändringen ska gå 
till. Enligt en av representanterna från företagsledningen åker, vid större 
förändringar, en person ut till de lokala kontoren och informerar om 
kommande förändring. Vid mindre förändringar sker däremot en hierarkisk 
informationsspridning vilket innebär att företagsledningen informerar 
lokalledningen som i sin tur informerar övriga anställda. Anställda fick 
dock inte, trodde representanten, ta del av all information då en stor del av 
denna tappas på vägen vid den här formen av informationsspridning.     
 
En av säljarna tyckte att det var för lite informationsmöten idag jämfört 
med förut och att det kom för mycket information på Intranätet där den 
dessutom är på engelska. Respondenten menade att anställda måste vara 
aktiva själva om de vill ta del av information. En annan säljare ansåg 
däremot att det var för mycket möten vilket tog dyrbar tid i anspråk. Denne 
tyckte att det var positivt att säljaren själv fick söka upp informationen så 
länge den fanns lättillgänglig.  
 

 
 

6.2.2 Delaktighet och ledningens hänsynstagande till medarbetarnas 
åsikter 

 
Känslan av delaktighet har varierat beroende på vilken förändring som 
respondenten har hänvisat till. De intervjuade upplevde också stor variation 
i känslan av delaktighet med avseende på var inom organisationen beslutet 
om förändringen hade fattats. Desto högre upp i hierarkin som beslutet om 
förändring tagits desto mindre delaktighet upplevde respondenterna. 
Således hade det varit stor skillnad om beslutet fattats av ledningen för 
TAC Svenska AB eller av ledningen för moderbolaget, TAC AB. Det var 
dessutom skillnad på känslan av delaktighet beroende på vilken position 
säljaren hade haft i samband med olika förändringsprojekt. Om säljaren 
suttit med i en arbetsgrupp för ett projekt eller fått i uppdrag att arbeta med 
en förändring hade denne känt sig mer delaktig. 
 
Vid implementeringen av säljprocessen Solution Selling nämnde flera 
respondenter att de inte hade varit delaktiga i beslutsprocessen. En 
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respondent berättade att beslutet hade kommit från ledningen och sedan 
hade respondenten fått information om hur arbetet skulle utföras. 
Respondenten nämnde också att, även om denne vid intervjutillfället 
arbetade efter säljprocessen till viss del, hade denne arbetet mer med 
Solution Selling om känslan av delaktighet varit större.  
 

”Jag vill inte att någon tar fram en process som rör mina arbetsuppgifter. 
Jag har jobbat länge med försäljning och vill gärna att någon först bollar 
tankar och idéer med en innan ett beslut tas.” 
 

Säljare 1  
 
Vid intervjuerna med företagsledningen framkom det att involvering av 
medarbetarna i förändringsarbeten sågs som viktigt och eftersträvansvärt. 
Företaget har bland annat, vid en tidigare förändring, använt sig av ”på-
berget-övningar” där medarbetarna uppmanades att bli mer delaktiga i 
förändringen genom ett antal informella möten med företagsledning och 
personal. Detta var dock något som inte fungerade alltför väl. 
Företagsledningen trodde att en orsak kunde ha varit att personalen var 
ovana vid arbetssättet. En säljare nämnde under intervjuerna att det 
däremot kunde bero på att övningarna var ostrukturerade och i många fall 
hade känts improviserade. Representanterna från företagsledningen nämnde 
också att personalen inte verkade bry sig och att de verkade som om vissa 
föredrog att beslut fattades åt dem.  
 
Även om ledningen tyckte att personalens delaktighet vid 
förändringsarbeten var viktig ansåg de att det var företagsledningen som 
skulle fatta besluten och sätta ramarna för förändringsprocessen.  
 

”Det vi har försökt att göra är att involvera människor mer och få med dem 
i beslutsfattandet inom den ram som ledningen lägger. Det är ingen 
fullständig demokrati.” 
 

Representant från företagsledningen 
 

Det framkom dock vid intervjuerna flera exempel på förändringsarbeten 
inom TAC Svenska AB där känslan av delaktighet hade varit stor. Ett 
exempel på detta var testinförandet av affärssystemet Navison där ett antal 
säljare fick vara med och testa systemet och komma med synpunkter. Detta 
sågs som mycket positivt både av de som själva var med och testade 
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systemet och av deras kollegor. De som inte var med och testade systemet 
hade stor tilltro till sina kollegors bedömning och ansåg att det var viktigt 
att representanter från säljkåren var med vid beslutsfattandet.  

 
 
”Det är orealistiskt om hela företaget ska vara med. Här valde man en från 
sälj i varje region och det är ett hyfsat upplägg.” 
 

Säljare 1 
 
Tre av de säljare som vi intervjuade var vidare med i en grupp som 
tillsammans med en av representanterna från företagsledningen testade 
olika CRM-system inför det planerade inköpet. Gruppen utvärderade ett 
antal olika system med avsikten att hitta det system som bäst passar 
företagets behov. Tanken är att TAC Svenska AB tillsammans med 
systemleverantören ska anpassa systemet efter de krav och förutsättningar 
som finns inom organisationen. Detta upplägg sågs som positivt av 
säljarna.   
 
Under intervjuerna med säljarna framkom det att det var högt i tak och bra 
samtalsklimat på TAC. Flera tyckte att företagsledningen lyssnade till deras 
åsikter men att de kanske inte alltid tog åt sig av informationen. En säljare 
berättade att denne inte delgav ledningen sina åsikter då denne kände att 
det inte var någon i ledningsgruppen som lyssnade. 
 
 

6.2.3 Ledningens engagemang och uppföljning 
 
Under intervjun med en representant från företagsledningen framkom att 
denne ansåg att engagemanget inte varit tillräckligt stort i de 
förändringsprojekt som tidigare genomförts i organisationen. Respondenten 
menade att detta var en viktig aspekt vid förändringsarbete och något som 
de måste bli bättre på.  
 

”Har man inte motiverade människor så kommer man inte någonstans alls. 
Att skapa engagemang hos människor är det som är ledarskap. Få 
människor att känna sig motiverade och att känna att vi verkligen bryr oss. 
Det kräver väldigt nära deltagande från ledningen.”  
 

Representant från företagsledningen 



 58 

 
Den andra representanten från företagsledningen tyckte dock att denne varit 
mycket engagerad i förändringsprojekt, speciellt då denne hade arbetat 
heltid med ett antal stora projekt. Problemet var då att mindre projekt inte 
fick lika mycket uppmärksamhet som de stora. Ett annat problem var att 
nya projekt sattes igång innan tidigare projekt avslutats. Även om 
respondenten ansåg att det fanns mycket kvar att göra innan förändringen 
var genomförd hade denne inget alternativ förutom att gå vidare då beslutet 
om att det skulle fokuseras på nya projekt kom uppifrån. I och med detta 
ansåg respondenten att engagemanget inte alltid hade hållit i sig tillräckligt 
länge. Detta trodde representanten berodde på tidsbrist och en föränderlig 
omvärld. 
 
Ledningens engagemang sågs bland flera säljare som bra. En säljare tyckte 
dock att engagemanget från ledningens sida inte varit bra. 
Implementeringen av Solution Selling är ett exempel där flera säljare ansåg 
att företagsledningen var mycket involverade. Engagemanget märktes på 
att det fanns representanter från ledningen med på samtliga möten och vid 
utbildningen.  
 

”Ledningsgruppen var med på mötena och tog dialogen hela tiden. De var 
verkligen med i det som hände och tog sitt ansvar och visade intresse.” 
 

Säljare 5 
  
På frågan om förändringsprojekt brukar följas upp på TAC var många av 
svaren bland säljarna negativa. Två respondenter svarade; 
 

”Inte alls. Man lägger bara locket på.” 
 

Säljare 6 
 

”De har inte gjort någon riktig uppföljning, så känner jag det i alla fall. Jag 
har inte varit delaktig i något sådant.” 
 

Säljare 4 
 
En säljare berättade att företagsledningen höll presentationer om olika 
projekt som hade lyckats men att de inte haft någon riktig uppföljning med 
avseende på hur säljarna själva uppfattade förändringsprojekt. Däremot 
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hände det att företagsledningen ibland ställde frågor till säljare mellan 
presentationerna. Företagsledningen ansåg också att de ofta var dåliga på 
att göra uppföljningar vid förändringsarbeten.  
 
Vid implementeringen av säljprocessen Solution Selling uttryckte en 
säljare att uppföljning hade skett och att företagsledningen gjorde 
kontroller för att undersöka om medarbetarna arbetade efter den nya 
processen. Detta tyckte respondenten dock kändes som en polisiär kontroll.  
 
 

6.2.4 Långsiktiga och kortsiktiga mål 
 
Representanterna från företagsledningen var överens om att en av de 
viktigaste faktorerna för en lyckad förändring var att företaget satte upp 
tydliga långsiktiga mål som sedan kunde brytas ned till mindre delmål. De 
ansåg att ledningen borde sätta upp en övergripande visionsbild för hela 
företaget som sedan bryts ned i mindre beståndsdelar där konkreta mål sätts 
för varje del i företaget. Avsikten med att visionen bryts ned i delmål var 
bland annat att få en bättre förståelse för vad det långsiktiga målet innebär 
för varje avdelning i företaget. Representanterna ansåg att det var viktigt att 
försöka förstå medarbetarnas roller.  
 
De flesta säljarna ansåg vid intervjuerna att företagsledningen hade 
kommunicerat ut en vision för Solution Selling. Svaren om vad visionen 
var varierade från att alla säljare skulle göra lika vid mötet med kund till att 
intäkterna och antalet jobb ute hos kund skulle öka. Företagsledningen 
menade att visionen med Solution Selling är att öka antalet kontrakt med 
kunder men även att anställda på TAC Svenska AB ska arbeta mer 
proaktivt, det vill säga att de ska ta kontakt med kunderna innan de får en 
anbudsförfrågan. Ett delmål som var uppsatt var att öka andelen jobb med 
en viss procent under en viss tidsperiod. Företagsledningen menade dock 
att det var svårt att ställa upp delmål som var jämförbara mellan olika 
regioner och olika länder då det fanns många externa faktorer såsom 
konjunktursvackor som kunde påverka resultaten.  
 
Enligt några säljare hade företagsledningen även satt upp konkreta delmål 
för arbetet med Solution Selling. En respondent svarade att det fanns en 
mängd olika delmål med säljprocessen och ett exempel på dessa var att 
antal kundbesök skulle öka med en viss procent under en viss period. En 
annan trodde att företagsledningen hade satt upp delmål för säljprocessen 
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Solution Selling men att säljarna inte fått tillräcklig information om dessa 
och inte heller fått ta del av några resultat.    
 

”…jag tror att de har lagt upp delmål fast vi inte vet om det…” 
 

Säljare 4 
 
Två av säljarna svarade att de inte trodde att företagsledningen satt upp 
delmål för arbetet med Solution Selling. 
 
På frågan om säljarna fått ta del av några resultat av de mål som hade satts 
upp för säljprocessen Solution Selling svarade samtliga att de inte fått 
någon information. Vidare svarade två av respondenterna att om de var 
intresserade måste de skaffa denna information själva och att de i så fall 
inte visste var de skulle hitta den. Intresset varierade bland respondenterna 
med avseende på huruvida de var intresserade av denna information eller 
inte. Flera säljare tyckte att det skulle vara intressant att få ta del av 
resultaten. En säljare tyckte vidare att det skulle vara mycket intressant 
medan en annan inte var intresserad alls.   
 
 

6.2.5 Utbildning, fördelning av resurser och belöningssystem 
 
Av intervjuerna med säljarna framgick det att samtliga var mer eller mindre 
nöjda med utbildningen på TAC Svenska AB vid senare 
förändringsprojekt. En säljare tyckte dock att endast utbildningen för den 
senaste förändringen, Solution Selling, hade varit bra. De flesta ansåg att 
utbildningen varit tillräcklig för egen del och att de hade fått den utbildning 
som var nödvändig.   
 

”Sista åren har det varit bra, men tittar vi tillbaka ett antal år, då var det 
rent ut sagt katastrof.”  
 

Säljare 5 
 
Respondenten vittnade bland annat om att det hade getts ungefär fyra 
timmars utbildning och en pärm med anvisningar vid implementeringen av 
det nuvarande affärssystemet TANGO för ungefär tio år sedan. Det var 
sedan upp till var och en att lära sig det nya systemet.  
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Alla säljarna ansåg att utbildningen vid införandet av säljprocessen 
Solution Selling var lyckad. Flera säljare uppgav att de var mycket 
skeptiska till säljprocessen Solution Selling till en början men att de efter 
utbildningen känt sig mer positivt inställda. Vid säljutbildning kom 
konsultföretaget Lindgren & Partner till TAC Svenska AB och höll i 
utbildningen. Konsultföretaget har dessutom med jämna mellanrum hållit i 
repetitionsutbildningar.  
 
Vid intervjuerna med representanterna från företagsledningen framkom att 
Solution Selling var ett projekt där det satsades på utbildning. I övrigt 
tyckte företagsledningen att det hade tillhandahållits tillräckligt med 
utbildning även vid andra förändringsprojekt. Representanterna från 
företagsledningen tyckte dock att det var svårt att svara på om tidigare 
förändringsprojekt fått tillräckligt med resurser.  
 
Utöver resurser i form av utbildning ansåg båda representanterna från 
företagsledningen att tidigare förändringsarbeten generellt sett fått 
tillräckligt med resurser. Med resurser avsågs både finansiella medel och 
personella resurser med avsikt på beläggning av människors tid. Enligt en 
av representanterna fanns det dock en tendens på TAC Svenska AB att 
resurser investerades i projekt som snabbt genererade avkastning. Båda 
respondenterna tyckte att det inte investerats i tillräckligt med tid, det vill 
säga i tid att förstå hur processen skulle drivas innan projektet sattes igång.   
 

”…hade jag fått göra om det idag, samma grej, så hade jag varit mer 
noggrann med att se till att ledningen var fullständigt överens om vad vi 
skulle åstadkomma och att målsättningarna var tydliga.”    
 

Representant från företagsledningen 
 
Säljarnas svar på frågan om förändringsprojekt fått tillräckligt med resurser 
från företaget varierade. En av säljarna ansåg att det funnits tillräckligt med 
resurser medan en annan inte tyckte det. Denne ansåg att det funnits 
resurser i form av verktyg men att det inte funnits tillräckliga personella 
resurser. En tredje säljare trodde att det hade investerats mycket pengar vid 
tidigare förändringsprojekt men att dessa hade fördelats dåligt då projekten 
ändå inte ledde till något.  
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”Jag skulle tro att tidigare förändringsprojekt har sugit ut mycket pengar 
från företaget fast det inte har lett till något.” 
 

Säljare 6 
 
Ingen av säljarna ansåg att de fått incitament vid förändringsarbeten. 
Företagsledningen uppgav däremot att de arbetar mycket med incitament 
och har ett omfattande belöningssystem. Detta har dock inte använts vid de 
senaste förändringsarbetena.  
 
 
 

6.3 Införandet av CRM 
 
För att ta reda på säljarnas och ledningens attityder till CRM och 
implementeringen av det nya CRM-systemet ställdes ett antal frågor 
relaterade till detta område. Då det är abstrakt att ställa frågor angående en 
strategi har vi främst frågat respondenterna om deras åsikter beträffande 
implementeringen av ett CRM-system.  
 
 

6.3.1 Attityder gällande CRM och införandet av ett CRM-system 
 
Generellt sett var säljarna osäkra på vad CRM innebär och visste inte vad 
begreppet stod för. Tre av säljarna visste dock innebörden av ett CRM-
system och kunde direkt förklara vad det var. De andra säljarna tyckte 
däremot att de i viss utsträckning redan jobbade med CRM efter att vi hade 
berättat vad det var. Av intervjuerna framgick det att flera av säljarna ansåg 
att de arbetade med långsiktiga kundrelationer idag och att de redan 
dokumenterade mycket om varje kund, även om detta gjordes i flera olika 
system, i egna mappar och i word-dokument.  
 
Vidare var de flesta medvetna om att TAC Svenska AB planerade att köpa 
in ett nytt CRM-system. Vissa svarade dock att de visste om det nya 
systemet när de väl hade fått förklarat för sig vad CRM-systemet innebär. 
Flera säljare berättade också att de varit med vid planeringsprocessen för 
det nya systemet eller för det tidigare testsystemet Navision.   
 
Nästan alla säljare var positiva till införandet av ett CRM-system på TAC 
Svenska AB och de kunde se många fördelar med ett sådant. De fördelar 
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som togs upp var bland annat effektivare rutiner vid hanteringen av 
kundinformation, bättre information om vad andra säljare och andra 
avdelningar inom TAC Svenska AB gör och att kunderna skulle se 
företaget som mer professionellt. Företaget skulle enligt en säljare ses som 
mer professionellt då den person som kunden kontaktar skulle kunna svara 
på alla eventuella frågor genom den information som finns inlagd i CRM-
systemet. Detta kunde enligt säljaren jämföras med hur det går till idag då 
den person som har informationen först måste spåras vilket tar onödig tid i 
anspråk av kunden. 
 
En av säljarna menade att det var svårt att veta vad andra medarbetare 
gjorde, till exempel projektledare och tekniker, och att det dessutom var 
svårt att få information om vilka jobb som utförts senast och av vem. 
Respondenten ansåg därför att införandet av ett CRM-system skulle spara 
mycket tid.   
 

”Vi kan inte ta del av information mellan oss utan måste sätta oss ner på ett 
möte vilket vi slösar massor av tid på. Vi skulle spara tid på att ha ett CRM-
system.” 
 

Säljare 4 
 

En annan säljare tyckte att de på TAC Svenska AB var dåliga på att ta hand 
om sina kunder och att detta blivit allt viktigare ur konkurrenssynpunkt.  
 

”…jag tror att vi idag är dåliga på att ta hand om våra kunder. Kunderna 
är lättflyktigare på något sätt idag. Man har lättare för att byta sida. Det 
finns större konkurrens och kunderna är också pressade av att göra bra 
ifrån sig…”  
 

Säljare 3 
 

En tredje säljare tyckte att en av de största fördelarna med ett CRM-system 
är att informationen endast behöver skrivas in på ett ställe i en databas. 
Detta till skillnad från hur det går till idag när säljare är tvungna att hoppa 
mellan olika moduler i det nuvarande affärssystemet TANGO och skriva 
samma sak flera gånger. Det är dock nästan ingen som arbetar i detta 
system då det är gammalt och komplicerat.   
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”Fördelen med ett CRM-system är att du egentligen bara skriver in kunden 
en gång i systemet, sedan kan du följa det här, oavsett vilken process du 
jobbar i inom företaget.” 
 

Säljare 5 
 

I likhet med detta tyckte en annan säljare att CRM-systemet skulle 
underlätta dennes jobb då det idag inte finns ett bra kundvårdssystem. Detta 
har resulterat i att säljarna istället har dokumenterat uppgifterna om sina 
kunder i egna listor och mappar. 
 

”För mig personligen och för det jag gör nu skulle det underlätta 
betydligt eftersom vi inte har något vettigt system att jobba i. Vi gör ju 
våra egna listor, var och en för sig.” 
 

Säljare 3  
 
Det var två säljare, en fjärdedel av de intervjuade säljarna, som mer eller 
mindre var emot att TAC Svenska AB ska köpa in ett nytt CRM-system. 
Anledningen till detta var att alla på företaget redan arbetade med 
långsiktiga kundrelationer och att de redan idag stämde av och 
dokumenterade information om kunderna. Vidare ansågs det inte vara 
nödvändigt att företagsledningen eller andra säljare tog del av onödig 
information om potentiella kunder som inte resulterade i en affär. Viss 
information, ansåg respondenterna dessutom vara hemlig och kunderna 
ville inte att den skulle komma ut till andra säljare på TAC Svenska AB.  
 
En annan synpunkt som framkom vid dessa intervjuer var att det skulle bli 
alldeles för mycket dokumentation och att det därmed skulle bli för lite tid 
kvar till att träffa kunder.  
 

”Nu blir det ännu mer skrivande. När ska vi få tid att vara hos kund?” 
 

Säljare 6  
 
 

6.3.2 Problem vid införandet av CRM och CRM-systemet 
  
Båda representanterna från företagsledningen såg implementeringen av 
CRM som en strategi men att införandet av ett system var en viktig del i 
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arbetet med CRM. Vidare ansåg representanterna att implementeringen av 
säljprocessen Solution Selling var en början på arbetet med CRM.  
 
Behovet av ett CRM-system ansågs vara stort på TAC Svenska AB, både 
hos majoriteten av säljarna samt de två representanterna från 
företagsledningen. Anledningen till detta var att företagets förmåga att 
kunna utveckla och följa upp olika aktiviteter mot kunden ansågs bli bättre. 
Vid intervjuerna med företagsledningen framkom däremot att 
representanterna inte trodde att alla delade den uppfattningen på TAC 
Svenska AB utan att det nya systemet skulle kunna ses som ett slags 
övervakningssystem från ledningens sida. Representanten trodde dock att 
de flesta borde ha förståelse för att systemet skulle köpas in som ett 
hjälpmedel och inte som ett övervakningssystem.   
 

”Det blir synligt vad människor gör och inte gör och gör man ingenting så 
kommer det att synas. Man måste få individen att se detta som ett 
hjälpmedel.” 
 

Representant från företagsledningen 
 

Säljarnas svar på frågan om de trodde att CRM-systemet kunde ses som ett 
övervakningssystem varierade och vissa trodde att det var så medan andra 
inte kunde tänka sig det. En säljare trodde att ledningen för moderbolaget 
inte hade tillräcklig övervakning på säljarna i landet och att det var därför 
det nya systemet skulle köpas in.  
 
En annan säljare ansåg att systemet skulle bidra till en starkare övervakning 
men att övervakning skedde inom alla yrken och att det inte gick att 
komma ifrån. Denne menade att dokumentation var viktigt för att visa vad 
varje medarbetare gör och att det inte var något negativt med det.  
 
Ytterligare en åsikt som framkom vid intervjuerna med säljarna var att 
systemet inte borde ses som ett övervakningssystem då det som registreras 
där inte är av direkt intresse för ledningen. Vissa bitar som dokumenterades 
trodde en säljare dock skulle kunna ses som intressanta. Denne trodde ändå 
inte att systemet skulle ses som ett övervakningssystem då ledningen borde 
lita på sina säljare och att resultaten av försäljningen visade om 
medarbetaren hade gjort sitt jobb.  
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”Är det någon man ska lita på så är det ju en säljare utan att han ska 
behöva registrera det. Det är ju resultatet som visar vad du håller på med.”   
 

Säljare 7 
 
Ett problem som säljarna trodde skulle kunna uppstå vid implementeringen 
av ett CRM-system var att inte alla skulle föra in informationen i systemet 
och att de skulle fortsätta med sitt gamla arbetssätt. Många trodde att det 
skulle bli för mycket dokumentation och att det därmed skulle göra säljarna 
mindre motiverade att använda systemet.  
 

”Problemet är också att få in allting i systemet, knappa in allt underlag som 
ska in. Det är ju en hel del information som ska läggas in och med tanke på 
den slimmade organisationen som det är idag så tror jag att det kan bli 
problem att få folk att avsätta tid för det.” 
 

Säljare 5  
 
En av säljarna trodde att problemet med implementeringen av ett CRM-
system på TAC Svenska AB var att ingen egentligen ville ha det och att det 
därmed skulle bli svårt att få de anställda att arbeta i det nya systemet.    
 
Flera säljare trodde att inställningen till CRM-systemet hade betydelse för 
om anställda skulle arbeta i det nya systemet eller inte. Inställningen, 
trodde några säljare, berodde delvis på anställningslängd. En säljare trodde 
att som nyanställd skulle ett CRM-system ses som mycket positivt då det 
skulle bli lättare för den nyanställde att komma igång med säljarbetet med 
hjälp av den information som skulle finnas i ett sådant system. För någon 
som hade arbetat länge på TAC Svenska AB och som redan hade arbetat 
upp långa relationer med sina kunder skulle inte samma behov finnas.  
 
En säljare uttryckte det så att implementeringen av ett CRM-system skiljer 
sig från andra förändringsarbeten då det krävs att du får med dig hela 
organisationen i förändringen och att samtliga är beredda att arbeta i det. 
 

”…om du ska få det här att fungera måste du ha hela organisationen med 
dig. Du måste ha alla med dig från början…här måste du enda ut till 
utförande-personalen.”  
 

Säljare 5 
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Säljarna hade flera förslag på hur de olika problemen som kan uppstå vid 
implementeringen av CRM skulle kunna lösas. Information i god tid, gärna 
ett halvår innan införandet av systemet, om vad som skulle göras och varför 
var bland en av de viktigaste faktorerna för att få anställda positiva till 
implementeringen.  
 

”Om man är beredd på att handla upp ett system inom ett halvår ska man 
börja redan nu och informera om vad vi tänker göra och varför.” 
 

Säljare 4 
 

Att informera om fördelarna med ett system ansåg en av säljarna vara av 
central betydelse men att det samtidigt var viktigt att det nya systemet 
skulle vara användarvänligt och enkelt att arbeta i. Denne tyckte att säljarna 
skulle få bestämma själva i hur stor utsträckning varje enskild individ 
skulle arbeta med det nya systemet och att ingen borde tvingas 
dokumentera varje enskilt samtal eller möte om detta inte underlättade 
dennes arbete. För att få med sig alla i organisationen var det bättre att de 
anställda fick bestämma själva och att det inte sattes upp för många regler.    
 
Då flera säljare var oroliga för att det skulle bli för mycket arbete just vid 
implementeringen av ett CRM-system ansåg några säljare att 
företagsledningen skulle utse en anställd på TAC Svenska AB eller hyra in 
en konsult utifrån och att denne skulle få i uppgift att sammanställa 
information som idag finns på så många olika ställen och att därefter föra in 
informationen i det nya systemet.   
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7 Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi vår insamlade empiri med hjälp av de teorier 
och modeller som vi har tagit upp i referensramen. Modellen för 
strategiimplementeringar som vi tog upp i referensramen kommer att vara 
utgångspunkt för analysen.  
 
 

7.1 Reaktioner på tidigare genomförda förändringar 
på TAC Svenska AB 

 
Jacobsen & Thorsvik (1997) och Angelöw (1991) är av den uppfattningen 
att anställda ofta är negativa till förändringar inom organisationer och att 
det därmed kan uppstå ett visst motstånd till förändringen. Detta motstånd 
kan ha flera förklaringar som till exempel oron över ökad arbetsbörda eller 
ändrade arbetsuppgifter. På TAC Svenska AB verkade några säljare, i linje 
med författarnas uppfattningar, känna motstånd till implementeringen av 
CRM. Reaktionerna hos flera säljare med avseende på implementeringen 
av CRM var dock positiva även om ett antal faktorer var förknippade med 
en viss oro som till exempel mer dokumentation och övervakning. Enligt 
Angelöw (1991) kan förändringar uppfattas som påfrestande, irrelevanta 
och positiva. Inför implementeringen av CRM på TAC Svenska AB har vi 
funnit att vissa respondenter ser implementeringen som positiv medan 
andra ser den som påfrestande. De blandade reaktioner som säljarna på 
TAC Svenska AB också verkade uppleva är något som förändringar ofta 
möts av enligt Angelöw (1991), det vill säga både med förhoppningar om 
positiva följder och med en viss oro.  
 
En anledning till att några säljare kände motstånd mot implementeringen av 
CRM kan vara de många förändringar som har genomförts på företaget 
under senare år vilka inte alla gånger varit helt lyckade. Det verkade 
därmed finnas en oro bland säljarna på TAC Svenska AB för att även 
denna förändring, det vill säga implementeringen av CRM, antingen skulle 
föra med sig oönskade konsekvenser eller inte resultera i en permanent 
förändring. Angelöw (1991) menar att detta är ett problem och beror på att 
förändringstempot i organisationer på senare år har ökat och att de är 
bristfälligt rustade för att klara av alla förändringar.  
 
En annan orsak till motstånd mot förändringar kan enligt Kotter (1996) 
vara förändringar av maktposition i organisationen. Detta kan relateras till 
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vissa åsikter som vi tog del av under intervjuerna. Där framkom det att 
säljare som varit anställda på TAC Svenska AB en längre tid verkade 
uppleva att deras position i företaget skulle komma att försämras i och med 
införandet av CRM. Tanken med CRM är att dela med sig av 
kundinformation och att samarbeta i större utsträckning vilket kan leda till 
att den enskilde säljarens prestation inte syns på samma sätt som idag. Det 
verkade som att en del säljare ville hålla den informationen de hade om 
varje kund för sig själva. Detta skulle kunna relateras till att säljyrket 
präglas av tävlingsanda och att TAC Svenska AB delar ut bonus till säljare 
vid bra försäljningsresultat. 

 
 

7.2 Orsaker till den planerade implementeringen av 
CRM 

 
Implementeringen av CRM kan ses som en planerad förändring, enligt 
Jacobsen & Thorsviks (1998) definition och orsaken till denna verkar vara 
det Kotter (1996) diskuterar, det vill säga den ökade konkurrensen och det 
höga affärstempot som organisationer ställs inför idag. TAC Svenska AB 
anpassar sig aktivt till ändrade förhållanden internt såväl som i omvärlden. 
När det gäller företagets interna miljö har kravet på effektiv 
informationshantering blivit större i och med att en yngre generation säljare 
har börjat arbeta på TAC Svenska AB. Detta kan vara en bidragande orsak 
till implementeringen av CRM. Vid intervjuerna framkom att de yngre 
säljarna var vana vid att arbeta med datorer och ha tillgång till mycket och 
lättåtkomlig information varför de efterfrågar effektivare procedurer inom 
företaget.  
 
Även i den externa miljön finns det argument till varför CRM ska 
implementeras på företaget.  
Kotter (1996) talar bland annat om IT-samhällets framväxt som en orsak 
till att det har skett en ökning av förändringar hos företagen. 
Implementeringen av CRM kan således ses som en förändring som har 
möjliggjorts av informationsteknologins framväxt eftersom CRM till stor 
del bygger på den ökade effektivitet CRM-systemen erbjuder.  
 
Både företagsledningen och flera säljare talade om förändrade 
förutsättningar på marknaden som en orsak till att CRM borde 
implementeras i företaget. De ansåg att företaget måste bli mer 
professionellt för att klara sig i den ökade konkurrensen vilket de ansåg 
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skulle kunna uppnås genom införandet av CRM. Det framkom också under 
intervjuerna att kunderna ansågs vara mer lättflyktiga idag då det fanns 
många alternativ på marknaden varför det sågs som viktigt att arbeta med 
långsiktiga kundrelationer.  
 
Utöver planerade förändringar menar Abrahamson (1996) att förändringar 
även kan ske på mer omedvetna sätt, till exempel genom att de 
organisationsmodeller som är mest på modet accepteras utan kritik. Detta 
kan också relateras till Brunsson & Olsens (1997) diskussion om att 
organisationer förändras för att anpassa sig efter omvärldens förväntningar. 
Eftersom det inom marknadsföringen talas mycket om vikten av långsiktiga 
kundrelationer kan det tänkas att införandet av CRM sker i många 
organisationer eftersom det är på modet just nu. Det verkar dock som om 
TAC Svenska AB inte implementerar CRM enbart för att det är på modet 
utan för att det passar deras arbetssätt. Enligt intervjuerna med säljarna 
framkom att många ansåg att de redan arbetar med CRM och långsiktiga 
kundrelationer då det är vanligt i fastighetsbranschen.  
 
 

7.3 Implementeringen av CRM på TAC Svenska AB 
 
Eccles (1994) skriver att implementeringen av en strategi handlar om att 
genomföra en planerad förändring. CRM ses av representanterna från 
företagsledningen på TAC Svenska AB som en strategi och således enligt 
Eccles (1994) som en planerad förändring. Implementeringen av CRM har 
planerats under en längre tid på TAC Svenska AB och införandet av 
säljprocessen Solution Selling som startade förra året kan ses som ett steg 
på vägen vilket kan liknas vid vad Alerius et al. (2001) menar när de talar 
om ”Customer Process Management”. Författarna menar att företaget 
måste utveckla affärsprocesser som möjliggör för organisationen och dess 
medarbetare att skapa värde i kundinteraktionerna som en del i arbetet med 
CRM. 
 
Alerius et al. (2001) menar dessutom att företag som implementerar CRM 
bör installera ett system som hanterar informationen om kunderna på ett 
enkelt och effektivt sätt. Företagsledningen har beslutat att inom en snar 
framtid införa ett CRM-system på TAC Svenska AB. Ett välutvecklat och 
innovativt tekniskt system kan enligt Thompson & Strickland (1992) ge 
konkurrensmässiga fördelar. Författarna menar dock att det samtidigt är 
viktigt att införa nya rutiner och arbetssätt som stöds av det tekniska 
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systemet för att erhålla långsiktiga konkurrensfördelar. På TAC Svenska 
AB kan införandet av CRM-systemet således anses bli ett stödsystem till 
säljprocessen Solution Selling och till CRM-strategin.  
 
Vid McKean-studien i Westring (2002) framkom att införandet av CRM 
ofta präglas av alltför stora investeringar i tekniken, det vill säga i 
systemen, medan andra faktorer som är viktiga vid implementeringen får 
för lite stöd. Westring (2002) anser att företag bör förhålla sig till 
implementeringen av CRM på samma sätt som de förhåller sig till andra 
förändringsarbeten. Företagsledningen på TAC Svenska AB verkar, i likhet 
med vad som framkom i McKean-studien, ha en stark tilltro till CRM-
system och deras kapacitet. Enligt studien är det viktigt för CRM-projektets 
framgång att investera i processer. Studien visar dock att det är något som 
få företag gör vid implementeringen av CRM. TAC Svenska AB har dock 
redan börjat implementera en process, Solution Selling, som ska stödja 
arbetet med CRM. Övriga faktorer som i McKean-studien har visats vara 
betydelsefulla för implementeringen av CRM, det vill säga människor, 
organisation, kultur, ledarskap och information, har företaget ännu inte lagt 
upp en strategi för.  
 
Enligt Eccles (1994) är implementeringen av en strategi de konkreta 
åtgärder som företag vidtar för att röra sig längs den utstakade vägen mot 
organisationens mål. Vidare menar han att förändringar i företagets strategi 
kan orsakas av olika faktorer. Implementeringen av CRM på TAC Svenska 
AB kan ses som den orsak Eccles (1994) beskriver som en ”förändringar av 
den valda vägen att uppnå organisationens mål”. Detta innebär att 
organisationens mål fortfarande är desamma men att sättet som dessa ska 
uppnås på ändras.  Implementeringen av CRM är en omfattande förändring 
på TAC Svenska AB och innebär att hela företaget ska anpassas till den 
nya strategin och de nya arbetssätten för att kunna vara konkurrenskraftiga 
i framtiden. Det handlar således inte om mindre inkrementella förbättringar 
vilket enligt Eccles (1994) innebär att nuvarande tillvägagångssätt endast 
modifieras. Av intervjuerna med representanterna från ledningen samt av 
flera säljare på TAC svenska AB framkom att implementeringen av CRM 
och CRM-systemet ansågs vara ytterst viktigt för att företaget skulle klara 
konkurrensen i framtiden.    
 
För att analysera vilka aspekter som är viktiga för en framgångsrik 
implementering av CRM på TAC Svenska AB utgår vi från Eccles (1994) 
modell för strategiimplementeringar som vi tog upp i referensramen.  
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FIGUR 7.1: IMPLEMENTERINGSPROCESSEN FÖR CRM 
 

Källa: Eccles, 1994, egen bearbetning 
 

7.3.1 Formulera en vision och en strategi för CRM 
 

Båda representanterna från företagsledningen på TAC Svenska AB ansåg 
att den viktigaste faktorn för en lyckad implementering av CRM var att 
etablera tydliga och långsiktiga mål. Detta stämmer väl överens med vad 
Kotter (1996) skriver om vikten av en vision för att skapa en riktning för 
förändringen och en anledning till varför människor ska förändra sitt 
beteende. Kotter (1996) menar vidare att visionens huvudsyften är att 
förenkla mer detaljerade beslut samt motivera och samordna medarbetarna. 
En representant från företagsledningen nämnde att de ofta hade för bråttom 
vid förändringsarbeten vilket resulterade i att inte ens ledningen hade en 
klar bild av vad som skulle uppnås med förändringen och hur den skulle 
genomföras. Detta kan leda till att det är svårt att kommunicera ut en klar 
bild av visionen med förändringen till medarbetarna vilket också märktes 
då vi frågade säljarna om visionen för säljprocessen Solution Selling. Även 
om flera av säljarna var överens om vad visionen för säljprocessen var fick 
vi dock en del varierande svar. Enligt Kotter (1991) kan en oklar vision 
resultera i att organisationsmedlemmarna strävar åt olika håll och att det 
blir svårt att samordna arbetet. Författaren menar också att motivationen 
kan bli lidande om det inte finns ett klart gemensamt mål för företaget.  
 
Att ledningen på TAC Svenska AB inte alltid har en klar bild av 
målsättningen med förändringar och att detta skapar problem stämmer 
också in på Brunsson & Olsens (1997) teori om att visioner ofta är för 
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enkla och för vaga. Företagsledningen på TAC Svenska AB verkar vid 
tidigare förändringar inte ha fått helt klart för sig vad som ska uppnås med 
förändringen och detta har skapat förvirring även bland övriga 
organisationsmedlemmar. Även om förändringar i början har fått stöd inom 
organisationen har de senare stött på problem då det i verklighetens 
komplexitet har varit svårt att genomföra dessa oklara förändringar. 
Brunsson & Olsens (1997) menar att det är viktigt att ta sig tid att arbeta 
fram mer komplexa förändringsplaner så att alla är införstådda med vad 
som ska göras och vad som ska uppnås.  
 
 

7.3.2 Planera inför implementeringen av CRM 
 
Eccles (1994) anser att det är viktigt att planera inför implementeringen av 
en ny strategi. TAC Svenska AB planerar att implementera CRM men 
någon strategi har ännu inte utformats. De har dock implementerat en ny 
säljprocess och har beslutat att köpa in ett CRM-system.  
 
 

7.3.2.1 Fördelandet av resurser 
 
Innan själva implementeringen av en ny strategi kan ske måste de rätta 
förberedelserna göras och de resurser som krävs för förändringen 
specificeras och samlas ihop. (Eccles, 1994) Båda representanterna från 
företagsledningen på TAC Svenska AB ansåg att tidigare 
förändringsarbeten generellt sett hade fått tillräckligt med resurser. Enligt 
en av representanterna fanns det dock en tendens att resurser investerades i 
projekt som snabbt genererade avkastning. De rätta förberedelserna var en 
faktor som det ofta investerades för lite i eftersom det är förknippat med att 
ta mycket tid i anspråk och inte generera snabb avkastning.  
 
Med resurser menar Thompson & Strickland (1992) både kompetent 
personal och finansiella medel. Av intervjuerna med säljarna framgick att 
åsikterna varierade på frågan om tillräckligt med resurser hade tilldelats vid 
tidigare förändringar. De som ansåg att det inte fanns tillräckligt med 
resurser menade att det inte saknades finansiella medel utan att det 
saknades personella resurser. Det verkar således inte ha funnits tillräckligt 
med personal för att leda förändringen på TAC Svenska AB. En annan 
synpunkt som framkom vid intervjuerna var att fördelningen av resurserna 
varit dålig vid tidigare förändringsprojekt och att en del projekt därför inte 
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hade lett till någon permanent förändring i organisationen. Detta kan 
relateras till vad Thompson & Strickland (1992) anser. Författarna talar om 
vikten av en genomtänkt fördelning av resurserna vid förändringsarbeten då 
detta kan underlätta förändringen. Författarna anser att företagsledningen 
bör vara flexibla och öppna för att göra omfördelningar av resurserna om 
de märker att det är nödvändigt.   
 
 

7.3.2.2 Administrativa stödsystem 
 
Vid strategiska förändringar krävs det enligt Thompson & Strickland 
(1992) ofta justeringar i hur de interna aktiviteterna utförs och 
administreras jämfört med tidigare. En organisation bör även reflektera 
över hur information som är kopplad till strategin ska kunna erhållas vid 
behov. Införandet av ett CRM-system är enligt båda representanterna från 
ledningen en viktig del i implementeringen av CRM. De flesta säljarna var 
positiva till implementeringen av ett CRM-system på företaget och kunde 
se fördelar med det. Säljarna menade bland annat att det skulle kunna leda 
till effektivare rutiner i samband med hanteringen av kundinformation och 
bättre information om vad andra medarbetare inom TAC Svenska AB gör. 
Två säljare var dock negativt inställda till implementeringen av ett CRM-
system.   
 
Ett vanligt problem vid införandet av nya system är enligt Brunsson & 
Olsen (1997) att företag implementerar standardiserade system istället för 
att utveckla specialanpassade system. Enligt en representant från 
företagsledningen ska TAC Svenska AB implementera ett system som 
passar den säljprocess, Solution Selling, som de håller på att implementera 
i företaget. De testar därför ett antal system och hur de kan utvecklas för att 
se om de passar in i organisationens arbetssätt samt hur väl de stödjer den 
nya säljprocessen. TAC Svenska AB torde därmed kunna undvika det 
problem som Brunsson & Olsen (1997) talar om.  
 
Stödsystemets funktion är enligt Hussey (1996) bland annat att se till att 
rätt information når rätt människor kontinuerligt. En säljare menade att 
TAC Svenska AB skulle kunna ses som mer professionellt av kunderna om 
de införde ett CRM-system eftersom den person som kunden kontaktar 
skulle kunna svara på eventuella frågor genom att informationen finns 
inlagd i systemet. Detta kunde enligt säljaren jämföras med hur det går till 
idag då den person som har informationen först måste spåras vilket tar 
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onödig tid i anspråk av kunden. Detta kan också relateras till vad Alerius et 
al. (2001) skriver om ”Customer Access Management”. De menar att en av 
de viktigaste aspekterna med CRM är att kunden lätt kan komma i kontakt 
med företaget och få den information som de söker.  
 
 

7.3.2.3 Organisationsstruktur 
 
Enligt Thompson & Strickland (1992) måste organisationsstrukturen vara 
stödjande för att en förändring ska kunna genomföras på ett framgångsrikt 
sätt. Nya funktioner, roller och ansvarsområden måste således införas för 
att stödja förändringen. Flera säljare menade vid intervjuerna att ett 
problem vid implementeringen av ett CRM-system var att det skulle bli 
svårt att få säljarna att aktivt arbeta i systemet och föra in information i det. 
Som en säljare uttryckte det: 
 

”Problemet är också att få in allting i systemet, knappa in allt underlag som 
ska in. Det är ju en hel del information som ska läggas in och med tanke på 
den slimmade organisation som det är idag så tror jag att det kan bli 
problem att få folk att avsätta tid för det.”  
 

Säljare 5  
 

Detta tyder på att det råder oro beträffande arbetsbelastningen vid 
implementeringen av CRM. Ett sätt att underlätta vid implementeringen 
skulle enligt en säljare kunna vara att anlita interna eller externa resurser 
för att föra in allt material i systemet. Enligt Brunsson & Olsen (1997) 
skulle detta dock kunna innebära problem, det vill säga att separera den del 
av organisationen som arbetar med förändringen från resten av företaget. 
Risken med detta menar författarna är att de konsulter eller interna resurser 
som hyrs in kommer att arbeta utan verklighetsanknytning vilket leder till 
att företaget inte märker av förändringen i lika stor utsträckning och 
personalen fortsätter att arbeta som vanligt. Att hyra in konsulter utifrån 
kan på TAC Svenska AB således resultera i att säljarna inte börjar arbeta 
med CRM då de inte känner sig involverade utan fortsätter med sitt gamla 
arbetssätt. Det ska dock påpekas att externa konsulter kan användas med 
fördel vid förändringsarbeten om företaget kommer ihåg vikten av att ändå 
involvera de anställda i förändringen så tidigt som möjligt.  
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7.3.3 Sälja in tankarna bakom CRM till de anställda 
 
Att ”sälja in” förändringen och upparbeta ett stöd för implementeringen av 
CRM ansåg både ledningen och många av säljarna, i likhet med Eccles 
(1994), vara en viktig del i implementeringsprocessen. Detta för att få 
anställda inom organisationen att arbeta efter CRM och med ett CRM-
system. En representant från ledningen uttryckte att; 
 

”Förändrar man inte människan så går det inte att förändra alls.” 
 

Representant från företagledningen 
 

7.3.3.1 Motivation 
 
Thompson & Strickland (1992) skriver att motivation utgör drivkraften för 
individers handlingar och att det därför är av central betydelse att anställda 
motiveras vid en implementering för att denna ska lyckas. Motivationen 
varierar i sin tur beroende på bland annat individers behov, önskemål och 
förväntningar. De flesta säljare var positiva till införandet av ett nytt CRM-
system på TAC Svenska AB och flera såg ett behov av ett system för att 
kunna förbättra sitt arbete med kunder genom effektivare rutiner vad gällde 
hantering av kundinformation. Därmed skulle motivationen hos dessa 
säljare kunna anses vara hög.  
 
Ett par säljare ansåg dock att det inte fanns något behov av ett CRM-system 
då de redan har sina rutiner och den information om varje kund som de 
behöver. Dessutom ansåg de att det inte var nödvändigt att dela med sig av 
informationen till övriga säljare. Att dessa säljare inte är positiva till 
implementeringen av det nya CRM-systemet kan bero på att de har varit 
anställda på TAC Svenska AB en längre tid och att de redan har ett 
etablerat arbetssätt som de inte vill ändra på. I enlighet med Kotters (1996) 
teori om motstånd till förändringar kan oviljan att dela med sig av 
information också visa på en oro för att deras position i företaget hotas. En 
annan anledning till motståndet mot implementeringen kan också vara den 
otrygghet som Angelöw (1991) diskuterar att förändringar ofta för med sig. 
Av intervjuerna framkom till exempel att flera säljare var oroliga för att det 
nya systemet skulle innebära alldeles för mycket dokumentation och för lite 
tid till att vara ute hos kunderna.  
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De flesta säljarna på TAC Svenska AB verkar dock känna en önskan av att 
implementera CRM och vissa verkar anse att det dessutom är en 
nödvändighet för att TAC Svenska AB ska kunna fortsätta vara 
konkurrenskraftigt. Idag har alla säljare sitt eget sätt att dokumentera 
arbetet på vilket tyder på att även behovet av ett nytt gemensamt system 
verkar vara stort.  
 
Även om förväntningarna på det nya CRM-systemet bland flertalet säljare 
verkar höga och därmed, i enlighet med Thompson & Strickland (1992) 
teorier om implementeringar, leder till ökad motivation inför förändringen 
så verkar förväntningarna på själva implementeringen av systemet inte vara 
lika höga. Detta kan bero på hur tidigare förändringsarbeten på företaget 
har hanterats. Enligt både säljare och ledning har detta inte alltid skett på 
ett bra sätt. I linje med Thompson & Strickland (1992) teorier kan låga 
förväntningar på implementeringen av CRM leda till att motivationen 
minskar hos personalen på TAC Svenska AB.  
 
Bättre engagemang och ökad stimulans vid förändringsarbeten menar 
Hussey (1996) kan uppnås med hjälp av olika belöningssystem. Enligt 
författaren är belöningssystem en kritisk faktor vid förändringsarbeten 
eftersom dessa driver beteenden i önskvärd riktning. På TAC Svenska AB 
finns det idag omfattande incitamentsystem kopplade till företagets mål. 
Av intervjuerna med säljarna framkom dock att det inte har funnits några 
incitament kopplade till de tidigare förändringsarbeten som diskuterats 
under intervjuerna.  
 
 

7.3.3.2  Företagskultur 
 
Enligt Lundin & Wirdenius i (Angelöw 1991) måste de förändringar som 
företagsledningen vill genomföra och sättet de genomförs på stå i samklang 
med den befintliga företagskulturen för att de ska få genomslagskraft. Vid 
intervjuerna fann vi att flera av säljarna ansåg att de på sätt och vis redan 
arbetade med CRM eftersom långsiktiga kundrelationer med serviceavtal är 
vanligt förekommande i den bransch som TAC Svenska AB är verksamma 
inom. Implementeringen av CRM verkar således stå i samklang med den 
rådande företagskulturen och det kan således bli lättare att förankra 
förändringen hos de anställda än om implementeringen av CRM hade 
stridit helt mot företagskulturen. Det bör dock noteras att vi enbart har tagit 
reda på säljarnas uppfattning angående den kultur som råder på företaget. 
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På säljavdelningar är det troligtvis en mer kundorienterad kultur på de 
flesta företag. Då vi enbart har intervjuat representanter från 
säljavdelningen med avseende på detta är det svårt att uttala sig om den 
företagskultur som råder i övriga delar av organisationen.  
 
Att förändra människors sätt att handla är enligt Kotter (1996) lättare än att 
förändra människors attityder. Företagskulturen ändras således lättast 
genom att nya arbetssätt och rutiner införs. Införandet av säljprocess 
Solution Selling på TAC Svenska AB, där arbetssättet för säljarna har 
ändrats, skulle kunna ses som ett sätt att underlätta implementeringen av 
CRM. Även implementeringen av CRM-systemet vilket innebär att det 
tillkommer nya rutiner i organisationen kan påverka beteendet hos de 
anställda.  
 
Enligt Alerius et al. (2001) är ”Customer Knowledge Management” en 
viktig del i arbetet med CRM. Författarna menar att företag som arbetar 
med CRM bör sträva efter att omvandla den information som finns om 
kunden i företaget till kunskap hos personalen. Den stora utmaningen för 
företag i dessa fall är enligt Alerius et al. (2001) att anpassa 
företagskulturen. Företagskulturen styr enligt författarna hur medarbetarna 
och funktionella enheter vill dela med sig av sin kunskap. Vid intervjuerna 
med säljarna på TAC Svenska AB framkom att även om majoriteten var 
positva när det gällde att dela med sig av kundinformation fanns det ett 
fåtal som var negativa till det.  
 
 

7.3.3.3 Delaktighet 
 
För att medarbetarna ska motiveras till att medverka i förändringar är det 
enligt Kotter (1996) viktigt att de känner sig delaktiga i förändringsarbetet 
redan från början och att de därmed bör uppmuntras till detta. Angelöw 
(1991) som är av samma uppfattning menar att graden av motivation 
varierar beroende på vilken förändringsstrategi som används. Han anser att 
det bland annat går att urskilja tre typer av strategier; den toppstyrda, den 
representativa och den delaktiga förändringsstrategin. 
 
Säljarna på TAC Svenska AB har upplevt flera tidigare genomförda 
förändringsarbeten som toppstyrda, det vill säga att ledningen har tagit 
fram lösningar och därefter presenterat dessa för säljarna. Ett exempel är 
Solution Selling där det av intervjuerna med säljarna framkom att de inte 
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hade varit delaktiga vid beslutsprocessen. I överensstämmelse med 
Angelöws (1991) teori om toppstyrda förändringsstrategier har detta 
uppfattats som negativt och enligt säljarna minskade motivationen och 
viljan att delta i den nya processen. En säljare nämnde att även om denne 
idag arbetar efter säljprocessen till viss del skulle denne ha arbetet mer 
enligt Solution Selling om känslan av delaktighet hade varit större.  
 
Av intervjuerna med säljarna framkom att testinförandet av affärssystemet 
Navision var ett exempel på ett förändringsarbete där känslan av 
delaktighet varit stor. Testinförandet av affärssystem genomfördes i 
enlighet med Angelöws (1991) representativa förändringsstrategi. Vid detta 
projekt var flera säljare med och testade systemet och kom med 
synpunkter. Denna strategi upplevdes som positiv inte bara av 
representanterna utan även av deras arbetskamrater. Den representativa 
förändringsstrategin går i linje med Brunsson & Olsen (1997) teori om 
förändringsarbeten. Författaren menar att det inför en förändring är viktigt 
att rådfråga de anställda för att dra nytta av deras lärdomar och 
erfarenheter. Denna strategi är också något som TAC Svenska AB 
använder sig av vid det planerade inköpet av ett CRM-system. Tre av de 
säljare som vi har intervjuat är med i en grupp vilka tillsammans har 
utvärderat olika CRM-system för att gemensamt kunna finna det som 
passar företagets behov bäst.  
 
Den delaktiga strategin som Angelöw (1991) diskuterar sågs av flera 
säljare som orealistisk och omöjlig. Även Angelöw (1991) menar att denna 
strategi är tidskrävande då alla ska vara delaktiga i förändringsarbetet. Han 
menar dock att anställda blir mer motiverade och känner sig mer 
engagerade med hjälp av denna förändringsstrategi. Vid en tidigare 
organisationsförändring på TAC Svenska AB gjordes försök med 
informella möten, så kallade ”på-berget-övningar” där personalen och 
ledningen tillsammans diskuterade den kommande förändringen. Denna 
förändring genomfördes således i enlighet med den delaktiga strategin då 
alla deltog under mötena. Dessa möten fungerade dock inte alltför bra. 
Både ledning och säljare tycktes vara överens om att övningarna inte gett 
full utdelning. En säljare tyckte att mötena var ostrukturerade och 
improviserade och att de därmed inte hade blivit lyckade. 
Företagsledningen trodde däremot att säljarna inte var vana vid arbetssättet 
och att många inte verkade bry sig utan tyckte att det var enklare om beslut 
fattades åt dem. Den delaktiga förändringsstrategin verkade således leda till 
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att osäkerhet uppstod när rollerna blev otydliga. Dessutom tog det enligt 
säljarna alltför lång tid att genomföra förändringar på detta sätt.  
 
        

7.3.3.4  Trygghet, information och kommunikation 
 
Angelöw (1991) skriver att trygghet är en förutsättning för att vilja förändra 
och då de flesta förändringar innebär någon form av otrygghet gäller det att 
försöka omvandla denna känsla till en sorts drivkraft för förändringar. 
Information och kommunikation kan vidare leda till ökad trygghet. På TAC 
Svenska AB är det enligt säljarna bra samtalsklimat och ledningen lyssnar 
ofta till personalens åsikter och synpunkter. Kommunikationen kan således 
anses vara bra på TAC Svenska AB vilket enligt Kotter (1996) är viktigt då 
detta är ett kraftfullare redskap än information. Vid kommunikation sker 
ofta diskussioner och meningen är att parterna ska delge varandra sina 
åsikter och därmed uppnå en gemensam förståelse. Av intervjuerna med 
säljarna framkom dock att även om företagsledningen lyssnade till 
medarbetarnas åsikter och synpunkter tog de inte alltid till sig av 
personalens åsikter. Detta tror vi skulle kunna bero på svårigheten med att 
få alla medarbetare nöjda med ett beslut. 
 
Enligt Kotter (1996) innebär information att endast upplysningar om ett 
förhållande ges och att informatören inte nödvändigtvis förväntar sig ett 
svar från mottagaren. Det är dock viktigt med information likaväl som med 
kommunikation. Informationen på TAC Svenska AB har dock upplevts 
som bristfällig och informationen har många gånger kommit för sent vilket 
har bidragit till att anställda både har blivit förvirrade och irriterade. Detta 
kan i sin tur ha bidragit till sämre motivation. Mer och tydlig information 
innan ett projekt startas upp visade sig vara det vanligaste önskemålet som 
framkom vid intervjuerna med säljarna. I övrigt har TAC Svenska AB flera 
kanaler som används för att informera säljare, bland annat Internet, e-mail 
och muntliga möten. Flera skilda informationskanaler är något som Kotter 
(1996) förespråkar.  
 
Angelöw (1991) menar att det vid förändringar är av central betydelse att 
så många som möjligt inser nödvändigheten i en förändring. Det är således 
viktigt att företagsledningen informerar om varför förändringen ska 
genomföras och varför de har valt att göra på ett visst sätt. Genom att 
personalen inser vikten av förändringen kan de motiveras i högre 
utsträckning. Vid större förändringsprojekt på TAC Svenska AB reser en 
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representant runt bland de lokala kontoren för att informera om 
förändringen. På detta sätt kan även en dialog föras och oklarheter kan 
lösas. Vid mindre förändringsprojekt läggs information ofta ut på Intranätet 
där den är på engelska vilket ett par säljare tyckte var en nackdel. Att 
informationen läggs ut på Intranätet innebär att personalen själva måste 
söka upp informationen. Yngre säljare som arbetat på TAC Svenska AB en 
kortare tid verkade tycka att information på Intranätet var bättre än möten 
då dessa ansågs ta för lång tid medan många av de äldre säljarna föredrog 
möten.   
 
Enligt Davids (1999) är det, i likhet med Angelöws (1991) uppfattning om 
att det är viktigt med information till anställda, av betydelse att förklara 
fördelarna med CRM för den enskilde individen. Alerius et al. (2001) talar 
också om vikten att förmedla till de anställda vad CRM innebär för 
individen såväl som för organisationen. Detta för att motivera den anställde 
till att arbeta efter den nya strategin. På TAC Svenska AB verkar flera 
säljare se fördelarna med CRM och ett CRM-system. CRM-systemet sågs 
av de flesta säljarna som ett hjälpmedel. De säljare som inte var positiva till 
införandet av CRM och ett CRM-system såg dock systemet mer som ett 
övervakningssystem än som ett hjälpmedel.  
 
 

7.3.4 Implementera CRM 
 
Implementeringen är sista delen i Eccles (1994) modell och är den del där 
själva verkställandet äger rum. Författaren menar att denna del i 
implementeringsprocessen är viktig för att permanenta förändringen i 
organisationen.  
 
 

7.3.4.1 Utbildning 
 
Thompson & Strickland (1992) menar att kompetensen och kunskapen hos 
personalen är en viktig förutsättning för framgångsrika förändringsarbeten. 
Utbildningsprogram är därför av central betydelse vid implementeringen av 
en ny strategi då det ofta krävs ny kunskap och nya arbetsmetoder. Av 
intervjuerna med både säljarna och representanterna från företagsledningen 
framkom att utbildningen på TAC Svenska AB överlag var bra vid 
förändringsprojekt. Säljarna ansåg att utbildningen under senare år hade 
varit bra och att införandet av säljprocessen Solution Selling var ett 
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exempel där utbildningen hade varit lyckad. Säljarna fick vid införandet av 
säljprocessen hjälp och stöd av konsultföretaget Lindgren & Partner som 
med jämna mellanrum kom till företaget. Detta upplevdes som positivt och 
säljarna kände sig mer motiverade att arbeta efter den nya säljprocessen när 
de fick en bra utbildning.  
 
Vidareutbildning är enligt Hallström (1987) viktig för att anställda ska 
känna att de hänger med i den takt som företaget utvecklas och därmed bli 
motiverade. Detta kan kopplas till vad Angelöw (1991) skriver om 
motivation. Han menar att motstånd till förändringar kan bottna i vacklande 
självkänsla. Utbildning leder således till att den anställde känner ökad 
säkerhet och därmed ökad tro på den egna förmågan. Detta kan relateras till 
att vissa säljare var mycket skeptiska till säljprocessen Solution Selling till 
en början men att de efter utbildningen känt sig mer positivt inställda.  
 
Det är vidare av betydelse att tillhandahålla vad Kotter (1996) kallar för 
attitydutbildning vid förändringsarbeten. Idag arbetar många säljare efter 
egna mål och ser inte till företagets övergripande målsättning. Flera säljare 
kunde berätta att de inte var intresserade av att dela med sig av den 
kundinformation de hade då detta inte skulle hjälpa dem själva i det egna 
säljarbetet. Detta gällde framförallt säljare som har varit anställda på TAC 
Svenska AB en längre tid. De som inte har varit anställda lika länge var 
mer positiva till ett nytt sätt att arbeta på och var således mer positiva till 
införandet av CRM och ett CRM-system. Attitydbildning verkar med andra 
ord kunna minska risken för att främst nyanställda säljare eller de som varit 
anställda en kortare tid på TAC Svenska AB kommer att arbeta med CRM.  
 
 

7.3.4.2 Ledningens engagemang 
 
Ledningens engagemang är en faktor som Thompson & Strickland (1992) 
tar upp som en viktig del i implementeringsprocessen och de menar att vid 
förändringar bör företagsledningen vara aktiv och inse att förändringen tar 
tid. Ledningens engagemang sågs på TAC Svenska AB av många säljare 
som bra. En av respondenterna från företagsledningen tyckte dock att de 
inte hade varit tillräckligt engagerade vid tidigare förändringar och att det 
var något som de behövde arbeta mer med. Den andra representanten från 
företagsledningen ansåg att denne själv hade varit engagerad i de 
förändringsprojekt som denne var med och beslutat om men att 
engagemanget berodde på vilket förändringsprojekt som åsyftades. Ofta 
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pågick många förändringar samtidigt och respondenten menade att all 
personal från ledningen inte hade möjlighet att vara lika engagerad i alla 
förändringsprojekt och då speciellt om dessa var av mindre betydelsefull 
karaktär.  
 
Båda representanterna från företagsledningen var medvetna om att 
engagemanget från deras sida var viktigt vid varje förändringsprojekt och 
att större förändringar tar lång tid. Det problem som diskuteras av Brunsson 
& Olsen (1997), att nya förändringar ofta startas innan en pågående 
förändring har implementerats helt i organisationen, såg en av 
representanterna som ett problem. Denne hade ofta varit med om att 
förändringar inte slutfördes innan det krävdes att fokus skulle läggas på ett 
annat projekt.  
 
 

7.3.4.3 Kortsiktiga mål 
 
Av intervjuerna med företagsledningen framkom det att klara och tydliga 
mål, både långsiktiga och kortsiktiga, var avgörande för om en förändring 
skulle bli framgångsrik. De långsiktiga målen var viktiga för att alla på 
företaget skulle arbeta i samma riktning medan delmålen var viktiga för att 
få en bättre förståelse för de övergripande målen med förändringen och vad 
denna betydde mer konkret för varje avdelning i företaget. 
Företagsledningens resonemang om betydelsen av kortsiktiga delmål 
stämmer väl in på Kotters (1995) teorier om förändringsarbeten. Enligt 
Kotter (1995) bör kortsiktiga vinster skapas vid förändringsarbeten för att 
stärka motivationen genom att varje individ på så sätt kan uppleva 
framgång med projektet. Kortsiktiga vinster kan skapas genom att 
företagsledningen sätter upp delmål för arbetet. Då 
organisationsförändringar ofta tar tid är det viktigt att det finns konkreta 
mål för anställda att arbeta mot och därigenom uppleva att förändringen 
faktiskt leder någonstans.  
 
På TAC Svenska AB tyckte flera säljare att de inte hade fått delmål 
uppsatta för olika förändringsprojekt. Majoriteten ansåg vidare att de inte 
heller hade fått ta del av resultaten från förändringar. Av intervjuerna 
framkom att de flesta visste och var insatta i hur det gick för den enskilda 
arbetsgruppen men däremot inte hur det gick för övriga avdelningar eller 
för företaget i stort. På frågan om företagsledningen hade satt upp konkreta 
delmål för arbetet med säljprocessen Solution Selling varierade svaren. En 
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säljare svarade att det fanns en mängd olika delmål medan två andra inte 
trodde att det fanns några delmål uppsatta. En fjärde svarade att denne 
trodde att det fanns delmål uppsatta men att säljarna inte hade fått 
tillräckligt med information om dessa. Det verkar således som att säljarna 
inte har fått tillräcklig information om företagets delmål då uppfattningarna 
om dessa är så olika. Företagsledningen menade dock att det fanns flera 
delmål med säljprocessen och att ett av dessa var att antalet jobb skulle öka 
med en viss procent under en viss tidsperiod. Ett mer övergripande mål var 
att genom ett mer proaktivt arbetssätt öka företagets intäkter.   
 
Företagsledningen medgav att de ofta var dåliga på att göra uppföljningar 
vid förändringsarbeten för att se om målen hade uppnåtts. Detta bekräftades 
vidare av säljarna som ansåg att företaget var mycket dåliga på detta 
område. Enligt Brown (2000) är ett av de vanligaste problemen vid 
implementeringen av CRM bristande uppföljning. Brown (2000) anser 
vidare att det är av stor betydelse att uppföljningar genomförs för att 
utvärdera hur implementeringen fortlöper.  
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8 Slutsatser och rekommendationer 
 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som vi har kommit fram till 
genom vår undersökning. Vi avslutar därefter kapitlet med de 
rekommendationer som vi vill ge till fallföretaget utifrån våra slutsatser.  
  

 
8.1 Vad implementeringen av CRM har för påverkan 

på organisationen 
 
Vår studie visar på att implementeringen av CRM innebär att ett företag 
genomgår en stor förändring då alla anställda måste involveras och arbeta 
aktivt med CRM för att implementeringen ska kunna ses som 
framgångsrik. Vi har kommit fram till att företag måste förhålla sig till 
implementeringen av CRM på liknande sätt som de förhåller sig till andra 
förändringsarbeten. Med detta menar vi att det är viktigt att fokusera på en 
mängd skilda variabler vid implementeringsarbetet. Att implementera ett 
CRM-system är en stor del i införandet av CRM och innebär att 
implementeringen av CRM skiljer sig åt från andra förändringsarbeten med 
avseende på systemets betydelse. Det är dock viktigt att företag inte 
underskattar betydelsen av andra variabler såsom processer, företagskultur, 
information och motivation under implementeringsprocessen.  
 
Vidare visar studien på att det kan uppstå motstånd bland anställda mot 
implementeringen av CRM av olika anledningar. På TAC Svenska AB var 
majoriteten av säljarna positiva till implementeringen av CRM men det 
fanns även ett visst motstånd inom organisationen. Vi fann flera möjliga 
orsaker till motståndet. En anledning verkade vara att det på TAC Svenska 
AB har genomförts många förändringar de senaste åren. Detta uppfattades 
som negativt av vissa säljare då de ansåg att det genomfördes för många 
förändringar och att få av dessa ansågs vara framgångsrika. Andra orsaker 
var oron för ökad arbetsbelastning och förändrade maktpositioner. Detta 
kan i sin tur bero på att de anställda ännu inte har informerats om den 
kommande förändringen, det vill säga vad den kommer att innebära för den 
enskilde individen samt för företaget.  
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8.2 Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid 
implementeringen av CRM 

 
Vi har genom vår undersökning kommit fram till ett antal faktorer som är 
av betydelse för att implementeringen av CRM ska bli framgångsrik. 
Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan förändringsviljan hos de 
anställda öka och implementeringen av CRM genomföras på ett 
framgångsrikt sätt. Med en framgångsrik implementering av CRM menar 
vi att de potentiella fördelarna med CRM kan utnyttjas genom att i stort sett 
samtliga medarbetare inom organisationen arbetar aktivt med CRM.   
 
Vi har kommit fram till att motivationen hos de anställda är en faktor som 
är av stor betydelse för att implementeringen av CRM ska bli framgångsrik. 
Motivationen beror bland annat på individers behov av, önskemål om och 
förväntningar på implementeringen av CRM. När det gäller att arbeta med 
CRM och ett CRM-system på TAC Svenska AB kan motivationen sägas 
vara hög då många av de intervjuade hade en önskan om att organisationen 
skulle implementera CRM och ansåg sig ha behov av ett CRM-system. 
Däremot verkade förväntningarna på själva implementeringsprocessen inte 
vara lika höga vilket kan bero på hur tidigare förändringsarbeten på 
företaget har hanterats. De låga förväntningarna på 
implementeringsprocessen kan således leda till minskad motivation hos de 
anställda och därmed en mindre framgångsrik implementering.  
 
Att formulera och etablera långsiktiga har också visat sig vara en viktig 
faktor vid förändringsarbeten och därmed vid implementeringen av CRM i 
organisationer. Av intervjuerna med företagsledningen på TAC Svenska 
AB framkom att de vid tidigare förändringar inte alltid haft en klar vision 
av vad som ska uppnås med förändringen. Detta har lett till förvirring och 
irritation bland övriga organisationsmedlemmar. Anledningen till oklara 
förändringsmål har bland annat varit att det inte har investerats i tillräcklig 
med tid för att kunna förankra avsikten och målet med förändringen hos 
medlemmarna i företagsledningen.  
 
Av studien framgick även att kortsiktiga mål är viktigt för 
förändringsarbeten och därmed vid implementeringen av CRM. Kortsiktiga 
mål leder till ökad motivation då de anställda har ett mer konkret mål att 
sträva efter. Information om dessa mål samt uppföljning är vidare viktigt 
för motivationen vid förändringsarbeten då anställda därmed kan få 
uppleva framgångar med förändringen. På TAC Svenska AB har 
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informationen om kortsiktiga mål och uppföljningen av dessa enligt vår 
underökning varit dålig vilket har lett till att motivation hos de anställda att 
arbeta med förändringar har påverkats negativt.  
 
Av undersökningen framkom också att tillräckliga resurser och en bra 
fördelning av dessa är en viktig faktor vid förändringsarbeten och därmed 
vid implementeringen av CRM. På TAC Svenska AB framkom synpunkter 
på att det vid tidigare förändringsarbeten saknades personella resurser till 
att leda och förankra dessa. Detta kan således ha varit en bidragande orsak 
till varför flera av de tidigare förändringsprojekten inte har lett till 
framgångsrika förändringar.  
 
Av studien har det också framkommit att det finns en oro beträffande 
arbetsbelastningen på TAC Svenska AB vid införandet av CRM vilket 
påverkar förändringsviljan negativt. Vid förändringsarbeten och därmed 
vid implementeringen av CRM är det således viktigt att införa nya roller 
och ansvarsområden för att stödja förändringen och inte belasta personalen 
alltför mycket under implementeringsprocessen. Detta gäller även när 
förändringen har permanentats i organisationen. Det är dock viktigt att 
personalen blir involverad från början i förändringen. Att anlita externa 
konsulter till att genomföra en implementering av CRM är i många fall bra 
men enbart om personalen också involveras tidigt i förändringen. Annars 
kan problem uppstå då förändringen inte får genomslag i organisationen på 
samma sätt som om implementeringen sköts av de anställda.    
 
En annan slutsats som vi kan dra utifrån vår undersökning är att 
implementeringen av CRM underlättas om tankarna bakom CRM står i 
samklang med den företagskultur som råder inom organisationen. TAC 
Svenska AB har enligt de intervjuer som vi har genomfört med säljarna en 
kundorienterad företagskultur vilket innebär att det kan bli lättare att införa 
CRM i organisationen än om företagskulturen helt strider mot tankarna 
bakom CRM. Vi har dock enbart tagit reda på säljarnas uppfattning 
angående den kultur som råder på företaget och det är därför svårt att uttala 
sig om den företagskultur som råder i övriga delar av organisationen. 
 
Av studien framkom vidare att sättet som förändringen genomförs på och 
känslan av delaktighet hos medarbetarna har stor betydelse för 
motivationen hos dessa. En representativ förändringsstrategi verkar enligt 
undersökningen vara den mest lämpliga vid förändringsarbeten och därmed 
vid implementeringen av CRM. Den representativa förändringsstrategin 



 88 

karaktäriseras av att ett mindre antal medarbetare representerar de 
anställdas åsikter och är med och tycker till om förändringen. Den 
toppstyrda förändringsstrategin, som flera tidigare förändringsarbeten på 
TAC Svenska AB har karaktäriserats av, har lett till motstånd bland de 
anställda och därmed inte varit lyckad. Inte heller den delaktiga 
förändringsstrategin verkar vara bra att använda. Av undersökningen 
framkom att involverandet av alla anställda i förändringsarbetet ledde till 
förvirring beträffande roller och ansvarsområden och tog alltför mycket tid 
i anspråk.  
 
Ytterligare en slutsats som vi har kunnat dra av vår undersökning är att 
information och kommunikation är viktiga faktorer vid förändringsarbeten 
och således också vid implementeringen av CRM. Av intervjuerna med 
säljarna framkom att information i god tid innan förändringen påbörjas 
ansågs vara den viktigaste faktorn för hur förändringen skulle uppfattas av 
de anställda. Information är viktig för att bland annat öka tryggheten och 
därmed minska det motstånd mot förändringen som kan uppstå på grund av 
osäkerhet vad gäller förändringens konsekvenser för den enskilde individen 
och för organisationen. Att informera om fördelarna med CRM är därmed 
viktigt för att minska motståndet och öka motivationen hos personalen. 
Utöver information är kommunikation av betydelse för att öka 
medarbetarnas känsla av delaktighet i förändringen.  
 
Utbildning, ledningens engagemang och belöningssystem är också faktorer 
som är av betydelse för framgångsrika förändringsarbeten och för 
implementeringen av CRM. Vidareutbildning är viktigt för att stärka 
individers självförtroende inför en förändring och attitydutbildning är 
viktigt för att påverka individers attityd gällande en kommande förändring, 
det vill säga att få anställda att ändra arbetssätt och vanor som har byggts 
upp under flera år. Även ledningens engagemang har visat sig vara viktigt 
för att höja motivationen hos de anställda vid förändringsarbeten och 
implementeringen av CRM. För att förändringen ska kunna permanentas i 
organisationen är det av betydelse att ledningens engagemang finns där 
hela tiden och inte avtar för tidigt. Belöningssystem är också av betydelse 
för motivationen vid förändringsarbeten. Genom att införa belöningar kan 
beteendena hos de anställda drivas i önskvärd riktning.  
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8.3 Rekommendationer till TAC Svenska AB angående 
implementeringen av CRM 

 
Det är viktigt att företagsledningen på TAC Svenska AB inser hur 
omfattande implementeringen av CRM är. Alla anställda måste involveras i 
arbetet med CRM för att implementeringen ska bli framgångsrik. På TAC 
Svenska AB finns idag en viss osäkerhet och ett visst motstånd mot 
implementeringen av CRM och det är därmed av betydelse för 
företagsledningen att få de anställda positivt inställda till CRM och att få 
dem motiverade till att aktivt arbeta med CRM 
 
För att få personalen motiverad finns det flera faktorer som är av betydelse. 
För det första underlättar det implementeringsarbetet om de anställda 
känner ett behov av eller förväntningar inför implementeringen av CRM. 
Detta kan uppnås genom att informera om fördelarna med CRM och ett 
CRM-system för den enskilde individen och den förväntade positiva effekt 
CRM har för organisationen.  
 
Information och kommunikation är även betydelsefullt för att minska den 
oro som kan uppstå inför en förändring beträffande bland annat ändrade 
arbetsuppgifter, ökad arbetsbelastning men även oron för att den egna 
positionen i företaget ska försämras. Informationen bör således 
kommuniceras ut till de anställda i ett tidigt skede, i god tid före 
implementeringen av CRM för att därmed minska det motstånd som kunde 
märkas mot implementeringen av CRM på TAC Svenska AB. 
 
Det är inför implementeringen av CRM vidare viktigt att utarbeta en klar 
och tydlig vision av vad som ska uppnås med förändringen för att undvika 
att medarbetarna upplever förvirring och irritation över att målet med 
förändringen är oklart. En vision har till syfte att motivera och samordna 
anställdas åtgärder. Det är således av vikt att det investeras i tillräckligt 
med tid före verkställandet av implementeringen och att det dessutom 
utarbetas ett tillvägagångssätt för hur visionen ska uppnås.  
 
Vidare bör visionen för CRM brytas ner i mer kortsiktiga och konkreta 
delmål för att anställda ska känna att det är möjligt att uppnå dessa. 
Upplevda framgångar leder i sin tur till ökad motivation. Uppföljningar av 
delmålen bör också göras och anställda bör få ta del av resultaten för att 
känna att förändringen genererar något. Att skapa kortsiktiga vinster för 
anställda på TAC Svenska AB är således viktigt för att de ska få uppleva 
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framgångarna med CRM och därmed bli mer motiverade att arbeta efter 
strategin.  
 
Då implementeringen av CRM är en omfattande förändring bör företaget se 
till att avsätta tillräckliga resurser och vidare fördela dessa klokt på system, 
processer, människor, information och organisation. Omfördelningar av 
resurserna när så krävs måste också kunna göras.   
 
Känslan av delaktighet hos medarbetarna vid förändringar har visat sig vara 
av stor betydelse för motivationen och förändringsviljan. Det är således av 
stor vikt att medarbetarna på TAC Svenska AB uppmuntras till att delta i 
implementeringen av CRM och CRM-systemet redan under 
förberedelsefaserna. Vid implementeringen av CRM bör en representativ 
förändringsstrategi användas, det vill säga att representanter från olika 
avdelningar på företaget ges möjlighet att framföra lösningar och utveckla 
handlingsplaner. Representanterna bör vidare få framföra sina egna åsikter 
och synpunkter angående befintliga alternativ och förslag.   
  
För att få anställda att aktivt arbeta med CRM och CRM-systemet är det 
vidare viktigt att TAC Svenska AB tillhandahåller utbildning. Med 
utbildning menas då inte enbart kompetensutbildning utan även 
attitydutbildning för att få anställda att ändra arbetssätt och vanor som har 
byggts upp under flera år på TAC Svenska AB. Anställda måste inse vikten 
av och fördelarna med att samarbeta och att dela information med 
arbetskollegor men även mellan avdelningarna. Då utbildningen vid 
införandet av säljprocessen Solution Selling upplevdes som positiv bör 
sättet som detta gjordes på eftersträvas.  
 
Det är vidare viktigt att införa nya roller och ansvarsområden på TAC 
Svenska AB för att stödja förändringen. Då implementeringen av CRM 
kommer att innebära mer arbete i form av bland annat mer dokumentation 
är det viktigt att tänka på personalens ökade arbetsbelastning. En CRM-
ansvarig bör tillsättas som ska leda implementeringen och som kan 
samordna och leda arbetet med CRM även efter själva införandet. På TAC 
Svenska AB bör man vara försiktig med att anlita externa konsulter för att 
underlätta merarbetet som implementeringen av CRM innebär för de 
anställda då detta kan leda till att de anställda inte känner sig involverade i 
arbetet med CRM. Externa konsulter kan dock anlitas för att leda 
implementeringen av CRM så länge de anställda involveras redan från 
början.  
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Ledningens engagemang är ytterligare en faktor som är av betydelse för att 
implementeringen av CRM på TAC Svenska AB ska bli framgångsrik. 
Ledningen visar sitt engagemang genom att förmedla visionen med CRM i 
ord och handling. På så sätt skapas förståelse för förändringens riktning och 
förhoppningsvis en mer positiv inställning till införandet av CRM. Det är 
också viktigt med ett nära deltagande från ledningens sida för att skapa 
engagemang hos de anställda. Ledningens engagemang får heller inte avta 
under implementeringens gång då detta kan leda till att förändringen inte 
permanentas i organisationen. Anställdas motivationen till att arbeta efter 
CRM på TAC Svenska AB kan även höjas genom att företaget inför 
belöningssystem som är kopplade till målet med den nya strategin. 
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9 Reflektioner 
 
I detta kapitel reflekterar vi över vårt bidrag till detta kunskapsområde 
samt den metod som vi har använt vid undersökningens genomförande.  
 
 

9.1 Vårt bidrag 
 
Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för vilka faktorer som är 
viktiga för en framgångsrik implementering av CRM. Vi anser att vi har 
uppfyllt detta syfte då vi har identifierat ett flertal faktorer som är viktiga 
för att implementeringen av CRM ska bli framgångsrik. Vår förhoppning är 
att uppsatsen och de slutsatser som vi har kommit fram till kan underlätta 
för andra företag som planerar att implementera CRM i organisationen. Vi 
hoppas således att vi uppfyller vårt uppsatta krav på överförbarhet genom 
att uppsatsens resultat kan användas och utnyttjas av företag i liknande 
situationer.  
 
Förutom att vi har identifierat ett antal viktiga aspekter som är av betydelse 
för hur framgångsrik implementeringen av CRM blir anser vi att vår 
uppsats kan bidra till att få företag att inse att implementeringen av CRM är 
ett omfattande förändringsarbete där hela organisationen berörs. Vi visar 
företag att det finns mycket att vinna på att i ett tidigt skede se 
implementeringen av CRM som ett stort förändringsarbete som kräver att 
ett omfattande och tidskrävande arbete läggs ned.  
 
Ett annat viktigt bidrag med vår undersökning är att vi har genomfört 
studien ur två skilda perspektiv. Vi har sett på implementeringen av CRM 
både ur företagsledningens samt ur medarbetarnas synvinkel. Av detta har 
vi kunnat dra slutsatsen att medarbetarna tyckte att information i god tid 
om vad förändringen innebar och skulle medföra för individen såväl som 
för organisationen var den viktigaste faktorn för att implementeringen 
skulle bli framgångsrik. Företagsledningen hade dock ett styrperspektiv på 
implementeringen och ansåg istället att klara och tydliga mål var den 
viktigaste framgångsfaktorn. Företagsledningen verkar således eftersträva 
kontroll medan medarbetarna verkar eftersträva delaktighet.  
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9.2 Förslag till vidare forskning 
  
Vår förhoppning är att vi genom denna uppsats har bidragit med ny 
kunskap inom vårt problemområde. Vi anser dock att det finns mycket kvar 
att utforska i angränsande problemområden varför vi vill ge förslag till 
fortsatt forskning. I enlighet med den hermeneutiska kunskapssynen anser 
vi att vår tolkning av problemområdet aldrig kan ses som slutgiltig utan 
andra forskare alltid kan fortsätta den hermeneutiska processen vilket kan 
leda till nya perspektiv och förändrade frågeställningar.  
 
Vi anser att personalen är en mycket central del i alla 
implementeringsprojekt varför en mer djupgående studie av deras åsikter 
och uppfattningar är av intresse att genomföra. Det är i en sådan 
undersökning viktigt att vända sig till all personal inom företaget eftersom 
implementeringen av CRM påverkar hela organisationen. Vi anser vidare 
att en studie av ett företag som redan har implementerat CRM kan vara 
intressant. Särskilt intressant vore det att studera organisationer som har 
arbetat med CRM en längre tid för att undersöka vad som görs i dessa 
organisationer för att till fullo utnyttja de potentiella fördelarna med CRM.  
 
 

9.3 Reflektion kring metoden 
 
Avslutningsvis vill vi uppmärksamma läsaren på några kritiska reflektioner 
gällande vår undersökning. Avsikten med dessa reflektioner är inte att 
förkasta våra resultat utan att tillföra ett kritiskt förhållningssätt till denna 
uppsats.  
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt innebär att vi har analyserat och tolkat 
den teoretiska referensramen och undersökningens empiri utifrån vår egen 
förförståelse. Detta innebär att det är svårt för en annan forskare att få fram 
exakt samma resultat vid genomförandet av samma undersökning. Genom 
att tydligt redovisa vårt val av arbetsparadigm, redogöra för vårt praktiska 
tillvägagångssätt och för våra resonemang är dock vår förhoppning att vi 
har underlättat för läsaren att själv ta ställning till och verifiera våra 
resultat.  
 
Vi vill också uppmärksamma läsaren på att de kriterier som vi använde oss 
av vid framtagandet av undersökningsurvalet har haft betydelse för 
undersökningsresultatet. Arbetsort visade sig vara av liten betydelse för hur 
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respondenten svarade medan ålder och anställningslängd hade större 
betydelse för hur respondenterna svarade. De som hade arbetat en längre 
tid var mer negativa till förändringsarbeten och företagets sätt att hantera 
dessa vilket kan bero på att de kände sig säkrare i sin anställning och 
därmed vågade kritisera i större utsträckning. Det kan också bero på att 
företaget har blivit bättre på att genomföra förändringar på senare tid vilket 
också framkom under intervjuerna. De som har arbetat en kortare tid på 
företaget har inte upplevt alla tidigare förändringar och kan därmed ha en 
positivare inställning.   
 
Att intervjua både anställda och representanter från företagsledningen var 
givande då det gav två olika perspektiv på implementeringsarbeten. Vi 
önskar dock att vi även hade haft tillfälle att intervjua representanter från 
övriga avdelningar på företaget för att på så sätt få en bättre förståelse för 
implementeringsproblematiken i hela företaget eftersom införandet av 
CRM är ett förändringsarbete som kommer att påverka hela företaget. 
Anledningen till att vi inte genomförde intervjuer med representanter från 
olika avdelningar inom organisationen var delvis brist på tid och resurser 
men också ett önskemål från vår handledare på fallföretaget då denne ansåg 
att säljarna var den grupp som främst skulle komma att påverkas av 
implementeringen av CRM. 
 
De slutsatser som vi har kommit fram till kan också ha påverkats av det 
faktum att det fanns olika uppfattningar inom organisationen beträffande 
innebörden av CRM. Även om vi förklarade vår uppfattning, det vill säga 
den som ligger till grund för studien, kan detta ha medfört att slutsatserna 
inte avspeglar verkligheten på ett riktigt sätt. Genom att uppmärksamma 
läsaren på detta vill vi påpeka att vi är medvetna om detta faktum och har 
gjort vårt bästa för att kunna undvika ömsesidiga missförstånd. 
 
Avslutningsvis vill vi också påpeka att vi har genomfört undersökningen 
genom att ställa frågor relaterade till tidigare genomförda 
förändringsarbeten på fallföretaget för att på så sätt dra lärdomar av dessa 
och kunna komma med råd inför den förestående implementeringen av 
CRM. Detta innebär att vi inte har kunnat ställa frågor direkt relaterade till 
CRM vilket har medfört vissa svårigheter. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide: Representanter från företagsledningen 
 
 

• Kan du ge exempel på några förändringsprojekt inom TAC som du 
har varit inblandad i under de senaste åren? Har dessa varit lyckade? 
Har förväntat resultat uppnåtts?  

 
• Vilka faktorer anser du vara kritiska för en lyckad förändring / 

implementering? 
 

• Hur brukar företagets resurser fördelas vid förändringsprojekt? Vad 
investerar ni mest i? Varför?  

 
• Anser du, nu i efterhand, att tidigare förändringsprojekt har fått 

tillräckligt med resurser? 
 

• Anser du att företaget tillhandahåller tillräckligt med utbildning vid 
de förändringsprojekt där utbildning krävs?  

 
• Hur brukar personalen informeras om planerade förändringsprojekt? 

Anser du att tillräckligt med information ges? 
 

• Hur ser de anställdas delaktighet ut vid förändringsprocesser? Tas 
det hänsyn till deras åsikter och synpunkter? På vilket sätt sker detta? 

 
• Hur sker kommunikationen mellan personalen och 

företagsledningen?  
 

• Brukar förändringsprojekt följas upp? Hur sker detta i så fall? 
(Enkäter, intervjuer eller annat?) 

 
• Tycker du att ditt eget engagemang har varit tillräckligt vid tidigare 

förändringsprojekt?  
 

• Hur ser du på företagsledningens engagemang i förändringsprojekt? 
Tror du att ledningens engagemang är en viktig framgångsfaktor vid 
förändringsprocesser? 
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• Brukar företagsledningen ta fram och förmedla en vision för 
förändringsprojekt? Hur förmedlas i så fall visionen? Tror du att det 
är viktigt med en vision? 

 
• Brukar delmål sättas upp vid större förändringsarbeten? Informeras 

de anställda om företaget har lyckats uppfylla dessa delmål?  
 

• Anser du att TAC har ett behov av ett CRM-system? Varför/varför 
inte? 

 
• Vad tror du att den allmänna uppfattningen inom organisationen är 

beträffande implementeringen av CRM? 
 

• Vilka problem tror du kan uppstå i samband med implementeringen 
av ett CRM-system? 

 
• Tror du att implementeringen av ett CRM-system skiljer sig från 

andra förändringsarbeten? I så fall på vilket sätt? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide: Säljare på fallföretaget 
 
 
Inledande frågor 
 

• Din position i företaget? Arbetsuppgifter, ansvarsområden? 
 

• Anställningslängd? 
 

• Vad har du för erfarenheter av implementeringsprojekt / 
förändringsarbeten inom TAC? 

 
 

Tidigare förändringar i organisationen  
 

• Hur har du informerats om tidigare förändringsarbeten? Anser du att 
du har fått tillräckligt med information? 

 
• Hur ser du på din egen delaktighet i förändringsprojekt? Har hänsyn 

tagits till dina åsikter och synpunkter? 
 

• Anser du att du har erhållit tillräckligt med utbildning vid de 
förändringsprojekt där utbildning krävs? 

 
• Brukar förändringsprojekt följas upp inom organisationen? Hur sker 

detta i så fall? (Enkäter, intervjuer eller annat?) 
 

• Anser du att tidigare förändringsprojekt har fått tillräckliga resurser 
från företaget? 

 
• Tycker du att ledningens engagemang har varit tillräckligt vid 

tidigare förändringsprojekt?  
 

• Vilka faktorer anser du vara kritiska för en lyckad förändring / 
implementering?  

 
• Kan du ge exempel på lyckade eller mindre lyckade 

förändringsarbeten / implementeringsprojekt?  
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• Anser du att säljprocessen Solution Selling har implementerats på ett 

fördelaktigt sätt? Varför/varför inte?  
 

• Hur tror du att andra inom organisationen ser på implementeringen 
av Solution Selling? 

 
• Arbetar du efter säljprocessen Solution Selling idag? Varför/varför 

inte? 
 

• Arbetar dina kollegor efter säljprocessen Solution Selling? Om inte, 
vad tror du är anledningen till det?  

 
• Kommunicerade företagsledningen ut någon vision för Solution 

Selling? Vad är den? 
 

• Har företagsledningen satt upp några konkreta delmål för arbetet 
med Solution Selling? Får ni ta del av resultaten av detta? 

 
 
Kundvård idag på företaget 
 

• Vad vet du om CRM – Customer Relationship Management?  
 

• Är du medveten om att TAC planerar att köpa in ett nytt CRM-
system? 

 
• Anser du att TAC har ett behov av ett CRM-system? Varför/varför 

inte? 
 

• Anser du att ett CRM-system skulle underlätta ditt arbete? 
Varför/varför inte? 

 
• Tror du att CRM ses som ett hjälpmedel för den enskilde säljaren 

eller som ett övervakningssystem för företaget? 
 

• Vad tror du att den allmänna uppfattningen inom organisationen är 
beträffande implementeringen av CRM? 
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• Vilka problem tror du kommer att uppstå i samband med 
implementeringen av ett CRM-system? 

 
• Tror du att implementeringen av ett CRM-system skiljer sig från 

andra förändringsarbeten? I så fall på vilket sätt? 
 
 


