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SAMMANFATTNING 
CRM är ett verktyg för att hjälpa företag med deras långsiktiga kundrelationer. Trots de 

stora möjligheter som finns med detta hjälpmedel har företag i många fall problem med 

att generera bra resultat från CRM-arbetet. Forskningen hänvisar till den mänskliga 

faktorn och människans involvering i CRM-arbetet som orsaken till detta. Syftet med 

denna studie är därför att studera medarbetares förutsättningar i CRM-arbetet.   

 

Studien är av kvalitativ karaktär och syftar till att få en bättre förståelse för 

medarbetares subjektiva uppfattning av sitt CRM-arbete. Vi har genomfört nio 

kvalitativa intervjuer på en stor konferens-, restaurang och evenemangsanläggning i 

Västerbotten. Den data vi har samlat in har vi sedan analyserat med hjälp av teorier 

inom organisatoriskt lärande. Syftet har varit att beskriva de hinder och möjligheter som 

finns för medarbetarna i deras arbete med att skapa långsiktiga kundrelationer. 

 

Undersökningen visar att det finns flertalet hinder och möjligheter i medarbetares arbete 

med att skapa och behålla långsiktiga kundrelationer. Dessa delar kan kategoriseras in i 

tre områden. 

 

För det första finns det en konflikt mellan två viktiga delar i medarbetares arbete med 

att skapa och behålla långsiktiga kundrelationer. Konflikten består i att det behövs både 

flexibilitet och struktur i medarbetarnas arbete, men de tenderar att ta ut varandra. 

Strukturområdet utgörs av de rutiner, strukturer, mål och krav som finns inom 

organisationen. Flexibilitetsområdet utgörs av frihet, eget ansvar och möjligheten till att 

fatta egna beslut samt stödet från ledningen för detta. Detta bör finnas då relationer är 

föränderliga och enligt teorin kräver ett givande och tagande. Att ha en maximal nivå av 

båda delar vore optimalt men är svårt då de strider mot varandra och företag menar vi 

behöver därmed hitta en balans i denna konflikt.  

 

För det andra ser vi ett stort behov av två kompletterande kommunikationssystem, ett 

för explicit kunskap och ett annat för implicit kunskap. Installeras ett IT-baserat CRM-

system för att hantera kundrelationer menar vi att det samtidigt behövs ett 

kommunikationssystem för hanteringen av implicit kunskap. Detta system skulle 

därmed bestå av rutiner och arbetssätt för att sprida implicit kunskap. Ett CRM-system 

är därmed inte tillräckligt för att sköta informationshanteringen utan för att 

informationen ska bli komplett och förstås på rätt sätt behöver den explicita 

informationen kompletteras med implicit information.  

 

Det tredje och sista mönstret är vikten av förståelse. Att se CRM som ett holistiskt och 

funktionsöverskridande arbetssätt blir ur ett medarbetarperspektiv dimensionen av 

förståelse. Förståelsen för andra avdelningar och kollegor. Även om företaget arbetar 

funktionsöverskridande menar vi att medarbetarna behöver ha förståelse för andra. 

Genom förståelsen skapas motivation för att de ska samla in information, lagra den och 

sprida den på ett så effektivt sätt som möjligt.  

 

 

 

Nyckelord: CRM, Organisatoriskt Lärande, Information, Kunskap, Lärande, 

Medarbetarperspektiv, Relationer 
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel beskrivs först vår problembakgrund och en förklaring ges till 

varför vårt valda ämne är intressant att studera. Detta följs av en beskrivning av det 

problem vi funnit samt det forskningsgap vi ämnat fylla. Denna inledande diskussion 

mynnar sedan ut i vår frågeställning samt vårt syfte. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

 

“No company can succeed without customers. If you don’t have customers, you don’t 

have a business. You have a hobby.” 
(Peppers & Rogers, 2011, s. 3) 

 

För att ett företag ska bli lönsamt krävs att det har kunder som konsumerar deras varor 

eller tjänster. Men, för att kunderna ska utföra en transaktion med företaget behöver 

kunden vara medveten om företaget och dess produkter. Därför bör företaget skapa 

medvetenhet på marknaden om dess existens, vilket kan göras genom olika 

marknadsföringstekniker. Att marknadsföra ett företag och dess produkter eller tjänster 

är dock ofta förknippat med stora utgifter. Detta skapar därmed ett dilemma för 

företagen då kapital måste investeras för att kunna öka lönsamheten i framtiden. Att 

endast se till den enskilda transaktionen och därefter locka till sig nya kunder är därmed 

en tämligen dyr strategi. Att ta tillvara på de kunder som företaget redan har kan därför 

anses vara en kostnadseffektiv strategi som genererar bättre lönsamhet i längden. Att 

lägga resurser på att finna lösningar för detta har därmed blivit allt viktigare för 

företagen. Enligt Chang (2007, s. 483) skrev Rosenberg & Czepiel (1983) att kostnaden 

för att skaffa en ny kund är fem gånger så hög som att behålla en redan existerande 

kund. Reichheld & Sasser (1990) uppskattade att lönsamheten kan öka med nästan 100 

% om företaget ökar sin andel återkommande kunder med 5 %. Vetskapen om 

lönsamheten i att ha trogna kunder har alltså funnits under en längre tid och är idag en 

nyckelaspekt i många företags affärsstrategier.  (Rosenberg & Czepiel, 1983 refererade i 

Chang, 2007, s. 483; Morgan & Hunt, 1994 refererade i Chang, 2007, s. 483-484; Lin & 

Su, 2003, s. 716; Reichheld & Sasser, 1990, s. 105)  

 

Att värna om och behålla kundrelationer kan därför ses som en viktig del i företagandet 

och idag även en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden. 

Företag bör arbeta aktivt med hanteringen av sina kunder för att relationerna ska bli så 

lönsamma som möjligt. Men företag och organisationer måste då vara medvetna om hur 

relationer byggs. Det finns många åsikter kring vad en relation är och vad den betyder. 

Peppers & Rogers (2011, s. 39-41) menar att en relation innehåller ömsesidighet, är 

interaktionsdriven, bygger en historia mellan parterna, ger parterna fördelar, kräver att 

båda parterna förändras och utvecklas baserat på historiken dem emellan, är unik och 

slutligen förutsätter samt bygger förtroende. En relation är alltså någonting som kräver 

ett givande och tagande både från kunden och från företaget. En ömsesidig relation som 

gynnar båda parterna. Men svårigheter kring vad en relation är, samt hur ett företag 

bygger dessa på ett bra sätt med sina kunder, är någonting som länge har intresserat 

både näringslivet och akademin.   

 

Grönroos (2008, s. 47-48) diskuterar komplexiteten i relationer och svårigheten i att 

veta när en relation egentligen har vuxit fram. Många företag mäter sina kundrelationer 

med antal återkommande köp, vilket kan vara ett bra verktyg. Men återkommande köp 
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kan bero på andra faktorer, som att affären eller företaget ligger på vägen hem från 

jobbet eller att det är den enda butiken som tillhandahåller produkten eller tjänsten 

kunden söker. Grönroos framhäver därför att en relation framför allt hör ihop med en 

viss inställning eller attityd. Att det finns någonting som binder kunden och företaget 

ihop och att detta inte är någonting som lätt kan upplösas. Det ska därmed finnas en 

ömsesidighet i relationen som gör att kunden känner att ”jag är inte bara till för 

säljarföretaget, det är också till för mig”. Denna ömsesidiga och känslomässiga kontakt 

med företaget anser Grönroos är det som definierar att företaget har skapat en relation 

med sin kund. Detta kräver enligt Grönroos förstås en längre tidshorisont än endast ett 

köptillfälle och kan därför ses som en process mellan kunden och företaget.  

 

Men hur arbetar då företag med sina relationer och vilka tekniker använder de för detta? 

Inom området för marknadsföring kan man skilja på transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. Grönroos (2008, s. 55) beskriver relationsmarknadsföring som 

vården och hanteringen av kundrelationer. Denna typ av marknadsföring grundar sig på 

relationer, nätverk och interaktion samt att marknadsföringen ska vara integrerad i hela 

organisationen. Relationerna med företagets kunder är alltså det centrala i den 

marknadsföring som sker. Transaktionsmarknadsföring däremot fokuserar på själva 

utbytet av färdigtillverkade varor eller tjänster mot pengar. (Grönroos, 2008, s. 40-42)  

 

Den största skillnaden mellan dessa två är enligt Grönroos att värdet som skapas för 

kunden sker på olika sätt. I transaktionsmarknadsföringen riktar man in sig på att 

distribuera värde som i förväg redan är producerat. Värdet ligger i produkten som sedan 

ska bytas mot pengar och det värde som kunden upplever är det värde som produktens 

egenskaper ger kunden. I relationsmarknadsföring ligger fokus på att skapa värde i 

relationen med kunden istället. Detta kan ske genom olika former av samspel mellan 

kunden och leverantören och målet är att skapa så goda värdeskapande processer som 

möjligt. Kunden upplever därmed värdet som en summa av samtliga interaktioner och 

utbyten som sker med företaget. Att arbeta med relationsmarknadsföring är således ett 

sätt eller en teknik för företag att arbeta med sina kundrelationer. Ett tankesätt som man 

kan användas för att förstå skillnaden mellan transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring är att om man har ett transaktionsperspektiv slutar arbetet med 

kunden när transaktionen är gjord. Medan om man har ett relationsperspektiv så 

fortsätter företagets arbete med att göra kunden nöjd när transaktionen är klar och ska 

även fortsätta långt in i framtiden. (Grönroos, 2008, s. 40-42; 55) 

 

När väl ett företag antar ett relationsperspektiv börjar det se kunderna som en tillgång 

vars relation kräver noga hantering. Om företaget kan ha en lönsam kundrelation beror 

dels på om företaget har information om kunden och dels på hur de använder den. 

(Peppers & Rogers, 2011, s. 75) För detta ändamål finns Customer Relationship 

Management (CRM), ett hjälpmedel för att hantera kundrelationer. Detta begrepp har 

blivit vida omtalat både inom näringslivet och inom den akademiska världen de senaste 

åren sedan det uppstod i mitten av 1990-talet. (Boulding, Staelin, Ehret, & Johnston, 

2005; Ngai, 2005; Payne & Frow, 2005)  

 

Det finns olika synsätt på CRM. Ett av dem ser CRM som enbart ett datasystem och hur 

det kan användas för att samla in information om företagets kunder. Databasen kan 

användas som ett verktyg av företagets personal för att öka servicen och värdet för 

kunden. På detta sätt kan företaget erbjuda kunden någonting som inget annat företag 

kan eftersom de har värdefull information om kunden. (Payne & Frow, 2005, s. 167; 
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Peppers & Rogers, 2011, s. 5) Detta sker genom att informationen tas in av företaget 

genom olika kundrelaterade processer i hela organisationen. Dessa processer kan 

exempelvis vara orderintag, fakturering, finansiering, marknad, reservationer, 

klagomålshantering, HR, produktspecifikationer, web-interaktioner och säljsamtal. 

Datan hamnar i system och analyseras för att kunna driva företagets arbete med CRM 

framåt. (Chen & Popovich, 2003, s. 673; Peppers & Rogers, 2011, s. 352)  

 

Det finns å andra sidan forskning som anser att detta likhetstecken mellan CRM och IT-

system är felaktigt och att företag som har den synen kan få problem med att generera 

bra resultat från CRM-arbetet. I en sammanställning av CRM-rapporter från 2001-2009, 

utförda av forsknings- och analysinstitut, visas tydligt en trend att CRM inte motsvarar 

de förväntningarna som fanns hos företaget vid implementeringen av systemet. 

(Krigsman, 2009a; Rigby, Reichheld, & Schefter, 2002) Rigby et al. (2002, s. 102) 

beskriver även att av vanligen använda verktyg som används för att hjälpa företag i dess 

arbete med att skapa lönsamhet rankas CRM som ett av de tre sämsta. De konstaterar 

även att en av fem användare av CRM-system inte bara misslyckades att leverera 

resultat utan hade till och med försämrat företagets relationer. Det kan verka ytterst 

märkligt, att ett verktyg som finns till för att skapa bättre långsiktiga kundrelationer kan 

göra så att de försämras. Detta problemområde är det som vi har valt att rikta in oss på i 

denna studie. Vi vill ta reda på hur detta kan komma sig och vad företagen kan göra för 

att undvika det.  

 

Vad som orsakar dessa misslyckanden är svårt att säga men många forskare hänvisar till 

den mänskliga faktorn och människans involvering i CRM-arbetet. Rättare sagt: 

människans frånvaro i CRM-arbetet och att IT-systemen tar för mycket fokus. 

(Boulding, et al., 2005; Chen & Popovich, 2003; Fan & Ku, 2010; Jayachandran, 

Sharma, Kaufman, & Raman, 2005; Payne & Frow, 2005; Roscoe, 2001) En del företag 

verkar tro att CRM bara är ett IT-system som de kan installera, fylla med data och sedan 

sköter IT-systemet företagets kundrelationer åt dem.  

 

Vi upplever det som att företagsledningen bestämmer att företaget måste bli bättre på att 

ta hand om sina befintliga kunder. Detta resulterar i att de anlitar ett konsultföretag för 

att installera ett IT-system, som sägs ska vara ett hjälpmedel för att hantera företagets 

kundrelationer. Men IT-systemet ses istället som en magisk funktion som ska sköta allt 

jobb och lösa alla problem med deras kundrelationer. (Schultz, 2000, s. 11) Företagen 

verkar helt enkelt tro att relationer kan skötas av ett IT-system. Denna beskrivning är 

självklart lite överdramatiserad men den forskning som finns verkar tyda på att 

företagens uppfattning av CRM, i många fall är att det är en mjukvara som sköter 

kundrelationer åt företaget. (Boulding, et al., 2005; Chen & Popovich, 2003; Fan & Ku, 

2010; Jayachandran, et al., 2005; Payne & Frow, 2005; Roscoe, 2001) Vi upplever det 

som att en del anser att informationshantering verkar så enkelt. Att det bara är upp till 

företagen att samla in lite information och sedan är det bara att börja använda den. Men 

vad kräver detta för förutsättningar? Kan det verkligen vara så enkelt?  Är information 

bara information? Eller finns det kanske till och med olika slags information och kan 

företag behandla all information på samma sätt! Vi anser att informationshantering är 

mer komplext än så och vi behöver därför att en djupare förståelse. 

 

Denna bild av CRM beskrivs även av Chen & Popovich (2003, s. 675-676) som menar 

att kärnan i ett lyckat CRM-arbete måste inkludera mer än bara ett IT-system för att det 

ska fungera. Författarna beskriver ett funktionsöverskridande arbetssätt som består av 
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tre dimensioner; människorna i organisationen, processerna i organisationen samt den 

teknologi som används i organisationen. Författarna belyser vikten av att alla 

dimensioner finns för att CRM-arbetet ska fungera. Människorna, det vill säga 

medarbetarna, är därmed en lika viktig del som IT-systemet för att arbetet med 

företagets kundrelationer ska fungera.    

 

CRM-arbetet kan alltså fallera bland annat på grund av att man inte ger medarbetarna 

och deras behov tillräcklig uppmärksamhet (Krigsman, 2009b). Shang & Lin (2010, s. 

2442-2443) belyser också människans vikt i CRM-arbetet och använder begreppet en 

”människodriven process” i CRM-arbetet. De menar att anledningen till varför CRM-

arbetet inte fungerar är för att företaget inte möter kundernas behov för att det finns brist 

på kompetent personal och brister i den organisatoriska arbetsmiljön som medarbetarna 

arbetar i. Det är alltså inte de bristfälliga IT-systemen man anklagar för misslyckandena 

utan istället medarbetarens förutsättningar för att arbeta med kundrelationerna.  

 

Vad vi kan urskilja är att när forskare skriver om människans inblandning och betydelse 

i CRM-arbetet pratar man om ett ”holistiskt” synsätt. (Chen & Popovich, 2003; Payne 

& Frow, 2005) Att se CRM-arbetet ur ett holistiskt perspektiv verkar alltså vara det som 

anses vara motsatsen till att bara fokusera på IT-systemet. Men vad menas egentligen 

med att ha ett ”holistiskt” synsätt när det kommer till själva arbetet?  

 

Utifrån den litteraturgenomgång vi har gjort är vår uppfattning av vad ett holistiskt 

synsätt innebär att det inkluderar hela organisationen. Detta betyder att varje 

medarbetare i hela organisationen är en viktig komponent i CRM-arbetet. Medarbetarna 

är de som möter kunderna och utför det praktiska arbetet, vilket gör att alla individer i 

organisationen måste ha de förutsättningar som krävs för att skapa så bra kundrelationer 

som möjligt.  

 

Forskning visar alltså att mer fokus bör ligga på människans och medarbetarens roll i 

företags CRM-arbete. Forskningen visar också att anledningen till de bristfälliga 

resultaten kan gå att finna i medarbetarens förutsättningar för detta arbete.  Men trots 

detta tydliga ställningstagande så finns det väldigt lite forskat på CRM ur ett 

medarbetarperspektiv. 2005 skrev Boulding et al. en artikel i Journal of Marketing där 

de beskrev vad som är känt, vilka fallgropar som finns och vilken forskningsinriktning 

som bör tas inom området CRM. Där beskriver författarna att väldigt lite 

uppmärksamhet har getts till medarbetarna när det kommer till CRM-forskningen. De 

belyser vikten av medarbetaren i CRM-arbete och att mer forskning borde tillägnas 

medarbetarens hinder och möjligheter för att skapa och behålla kundrelationer. 

(Boulding, et al., 2005, s. 161) I den litteraturgenomgång vi har gjort verkar detta 

forskningsgap fortfarande finnas idag och väldigt lite är känt om medarbetares 

förutsättningar när det kommer till deras CRM-arbete. 

 

Det är för oss mycket besynnerligt att medarbetarna knappt nämns i CRM-

sammanhang. Om nu goda kundrelationer är målet borde medarbetarna som arbetar 

närmast kunden och som direkt kan påverka relationen vara en viktig faktor i CRM-

arbetet. Roscoe et al. (2001, s. 317-318) går till och med steget längre och säger att 

medarbetarna i företaget är de som bestämmer om CRM ska fungera eller inte, de är 

nyckeln.   
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1.2 INFORMATIONSHANTERING 

Ett sätt att se på arbetet med kundrelationer är hanteringen av information. Information 

om kunderna skapar förståelse för marknaden och medarbetarna kan på så sätt erbjuda 

det kunderna vill ha. Om företagen har möjlighet till att samla in information som sedan 

kan analyseras och användas vid ett senare tillfälle kan medarbetarna använda denna 

information till att skapa bättre kundmöten och relationer i framtiden. En rapport från 

IT-forskning och rådgivningsföretaget Gartner menar att kundinformation är livsnerven 

i CRM (Gartner, 2003, s. 1). Denna sammankoppling styrks av Roscoe (2001, s. 317-

318) som pekar på vikten av hur man hanterar information och kunskap för ett bra 

CRM-arbete. Även Peppers & Rogers (2011, s. 349) menar att en kundorienterad 

organisation anses bli overksam utan god information och förståelse om värdet och 

behoven hos dess kunder. Informationshantering kan således ses som en viktig del i 

medarbetares arbete med att skapa och behålla företagets långsiktiga kundrelationer.  

 

Att få tag i information som kommer från marknaden, det vill säga kunderna, är 

sammankopplat med konkurrensfördelar är en koppling som gjordes redan på 1990-

talet. Detta skedde ungefär i samma tid som begreppet CRM uppstod. Tanken var att ett 

företag som är marknadsdrivet får ett försprång med hjälp av information när det 

kommer till att anpassa sig efter marknadens rörelser. Marknaden består av kunder och 

genom att samla information om dessa kan företaget hela tiden ligga i framkant eller till 

och med förutse vad som kommer att hända på marknaden i framtiden och hur 

efterfrågan kommer att se ut. (Slater & Narver, 1995, s. 67) 

 

Inom marknadsforskningen har forskare tagit hjälp av teorier kring kunskap och lärande 

i organisationer (Slater & Narver, 1995; Sinkula, 1994). Detta för att förstå vad som 

händer med informationen och hur den omvandlas till kunskap. Marknadsforskningen 

anser vi kan beskrivas som den externa delen inom informationshantering då den 

handlar om insamlandet av information från marknaden (Slater & Narver, 1995, 

Sinkula, 1994). Teorier kring lärande och kunskap anser vi å andra sidan kan ses som 

den interna delen i informationshantering, då dessa teorier beskriver vad som händer 

med informationen inom företaget. Det vill säga hur alla de individer som utgör 

organisationen använder sig av informationen och hur den kommer till nytta (Moreno, 

Morales & Montes, 2005; Chen, 2005; Huber, 1991; Argyris & Schön, 1978; Argyris & 

Schön, 1996, Cangelosi & Dill, 1965, Nonaka & Konno, 1998).  

 

Två forskare som har studerat denna sammankoppling är Slater & Narver (1995). Dessa 

forskare kopplar ihop teorier som behandlar informationshantering med teorier om 

lärande och kunskap för att fördjupa förståelsen för komplexiteten i att hantera 

information. Genom att koppla ihop dessa teorier blir det ett fokus på både den externa 

och den interna delen inom informationshanteringen. Då den interna delen behandlar 

lärande och kunskap anser vi att detta på ett tydligare sätt belyser individen och dess 

förutsättningar inom informationshanteringen. Detta skulle kunna jämföras med 

medarbetarperspektivet inom CRM. Inom denna forskning som kopplar samman dessa 

delar belyses viktiga aspekter inom informationshanteringen så som att det finns olika 

former av kunskap, att företagskulturer spelar en viktig roll i lärandeprocessen, hur 

organisatoriska förutsättningar påverkar informationshantering och vad som krävs för 

att människor ska kunna och även vilja lära sig av information. (Slater & Narver, 1995; 

Sinkula, 1994) 
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Problematiken verkar dock vara att denna forskning har skett vid sidan om CRM-

forskningen. Eftersom väldigt lite uppmärksamhet har getts till medarbetarna i CRM-

forskningen anser vi att viktiga dimensioner i informationshanteringen har glömts bort. 

Vikten av att lära och utvecklas av den information som kommer företaget tillhanda 

verkar vara ett område som CRM till viss mån har uteslutit på grund av att forskningen 

inte har belyst medarbetarperspektivet. Även vilka organisatoriska förutsättningar detta 

kräver har uteslutits. Således skulle man kunna säga att tankar och idéer om vad 

informationshantering innebär för medarbetarna faktiskt finns men de har inte blivit 

sammankopplade med CRM-forskningen.  

 

Vi upplever därmed CRM som en förenkling av vad en informationshanteringsprocess 

egentligen innebär. Alla dimensioner i att hantera information och hur man använder 

informationen anser vi därmed inte belyses tillräckligt. Vi anser därför, utifrån 

ovanstående resonemang, att en av anledningarna till varför CRM inte fungerar för alla 

företag kan vara att de delar som inkluderar medarbetarna har missats. Med detta menar 

vi de delar som fokuserar på människans möjligheter och hinder i arbetet med att 

hantera information och att göra någonting av den.  Av denna anledning ser vi därför ett 

stort behov av att använda oss av andra teorier än CRM för att studera detta. Vad vi 

söker är en teori som på ett mer grundligt sätt beskriver informationshantering inom 

organisationer samtidigt som den inkluderar individen, eftersom individerna är de som 

utgör organisationen.   

 

Inom fältet Organisatoriskt lärande (härifrån OL) diskuteras också 

informationshantering inom organisationer men på en mer generell nivå. Detta är även 

den teori som användes för att fördjupa förståelsen för marknadsprocessen av Slater & 

Narver (1995) och Sinkula (1994). OL kan definieras som en process för att möjliggöra 

omvandlingen av information till värdefull kunskap. Med detta menas att samla in 

information som omvandlas till kunskap och sedan sprids i organisationen. (Yang, 

2004, s. 421) Tsang (1997, s. 75-76) refererar också termen till läran om läroprocesser 

av och i organisationer. Den beskrivs av Moreno, et al. (2005, s. 1002) som en 

komplicerad process som innehåller insamling, delgivning och användning av kunskap. 

Organisationer lär sig, och det är enligt ovan nämnda forskning nödvändigt i processen 

att ta tillvara på information för att kunna lära av den.  

 

Vi anser att genom sammankopplingen mellan CRM med OL kan vi på ett mer 

grundligt sätt analysera informationshanteringen inom CRM. Detta samtidigt som vi 

använder teorier kring lärande och kunskap för att förstå medarbetares förutsättningar 

för informationshantering. Vi skulle vilja beskriva OL som en moderteori inom 

informationshantering i organisationer. Detta eftersom den inkluderar väldigt många 

olika delar inom lärande i organisationer och diskuterar all information och inte bara 

kundinformation som är fallet i CRM. En bredare bild av informationshantering anser vi 

är användbart då det kan ge insikt i andra viktiga faktorer som vi tidigare inte hade 

förståelse för.     

 

Att koppla samman dessa teorier ser vi därmed som en nyckel för att kunna studera 

medarbetarperspektivet inom CRM. Det intressanta i frågan blir enligt oss vad det finns 

för förutsättningar, det vill säga hinder och möjligheter, för medarbetarna i denna 

process och hur företagen med hjälp av denna information ska arbeta med 

kundrelationer.  
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1.3 SERVICEBRANSCHEN 

Servicebranschen finner vi extra intressant när det kommer till att studera CRM ur ett 

medarbetarperspektiv. Tjänsters specifika egenskaper anser vi belyser komplexiteten i 

informationshanteringen på ett bra sätt. Moreno et al. (2005, s. 1002) beskriver att 

tjänsters specifika egenskaper är opåtaglighet, heterogenitet, att man inte kan producera 

en tjänst separat från konsumtionen av den och att den, eftersom den skapas i stunden, 

inte går att lagra. Egenskaperna gör att även processen för organisatoriskt lärande är 

annorlunda jämfört med varuproducerande företag. Till skillnad från varuproducerande 

företag vilka kan förlita sig på patenterade teknologier och unika produkter skaffar sig 

serviceföretag sin primära konkurrensfördel genom deras förmåga att ta tillvara viktig 

och värdefull information och kunskap. Eftersom tjänster är opåtagliga och inte kan 

lagras finns det heller ingen automatisk lagring av information från kunderna i när en 

tjänst utförs. Det finns heller ingenting som gör att medarbetaren som är involverad i 

tjänsteskapandet automatiskt bidrar till organisationens kunskap, erfarenheterna stannar 

hos individen. En medarbetare i ett tjänsteproducerande serviceföretag kan heller inte 

uppleva samma relation som en annan medarbetare, vilket gör kunskapsöverföring till 

en viktig faktor i servicebranschen. 

 

Servicebranschen bygger också mycket på kundmöten. Kundmötet kan enligt oss ses 

som ett forum där transaktioner av tjänster utförs. Vidare anser vi att kundmötet är 

viktigt då kundmötet kan ses som en fabrik där produktionen och konsumtionen av 

tjänsten sker. Grönroos (2008, s. 44-45; 49) menar att relationer till stor del skapas i det 

personliga mötet och att hantera och använda sig av information i kundmötet kan 

således bli en nyckel för att kundmötet ska bli lyckat och därmed även relationen. 

Informationshanteringen i kundmötet som utförs av medarbetarna anser vi därmed är en 

viktig del för att företaget ska kunna skapa och behålla långsiktiga kundrelationer.    

 

Detta har lett oss till följande frågeställning och syfte.   

 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 

 

Hur arbetar medarbetare med kundrelaterad informationshantering i och från 

kundmötet? 

 

1.5 SYFTE 

Syftet är att med hjälp av teorier kring organisatoriskt lärande identifiera hinder och 

möjligheter för medarbetarens arbete med kundrelaterad informationshantering. Vi 

kommer att belysa hur en organisation kan lära av information från kundmötet i syfte att 

stärka kundrelationerna. Syftet med studien är också att bidra med konkreta 

rekommendationer kring hur företagsledningen i vårt studerade företag kan hantera 

arbetet med kundrelaterad informationshantering samt organisationens lärande. 
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2 STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
Här visar vi på de grundläggande aspekterna av vår studie; vilken förförståelse vi själva 

har, vår kunskapssyn, vårt perspektiv och angreppssätt. Dessutom presenteras de teorier 

vi valt, sökvägarna till dessa samt även källkritik. 

 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

Vid starten av en studie har individen med sig någon form av tidigare kunskap. Denna 

kunskap kan personen ha skaffat sig genom tidigare erfarenheter, tidigare genomförda 

forskningar eller förutfattade meningar om hur verkligheten ser ut. Denna kunskap 

brukar kallas för förförståelse och det är viktigt att de individer som genomför studien 

är medvetna om hur dessa förutsättningar kan komma att påverka studien. (Johansson-

Lindfors, 1993 , s. 76-77) Tack vare kunskapen om förförståelse kan vi som författare 

försöka att förhålla oss mer objektivt till studien och våra studieobjekt. Detta är särskilt 

viktigt för att läsaren ska kunna förstå hur vår förförståelse kan ha påverkat våra resultat 

och utformningen av vår studie. 

 

Författarna till denna uppsats studerar på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi 

har läst Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, vilket är en 

tvärvetenskaplig utbildning med klassiska ekonomiska ämnen samt programspecifika 

kurser i bland annat gruppsykologi, ledarskap, design och marknadsföring. Vi läser för 

tillfället vår åttonde termin, dock har en av oss har läst marknadsföring och den andre 

har läst organisation & ledarskap på avancerad nivå. Service Management-programmet 

inriktas mot tjänsteföretag till skillnad från klassiska produktionsföretag. Utbildningen 

vill också belysa förändringen i företagsvärlden där allt fler produktionsföretag 

använder sig av tjänster för att utveckla produkter och att skapa mervärde för kunden. 

Tack vare vår specifika civilekonomutbildning har vi lärt oss att ta fasta på de mer 

mjuka värdena som gör ett företag framgångsrikt som till exempel relationer, 

servicemöten och personal. Vår syn är att det är människorna inom företaget som är den 

viktigaste produktionsfaktorn och att hur väl företaget lyckas beror till stor del på hur 

man hanterar sin personal. Detta synsätt kan självklart påverka studien och dess resultat. 

Exakt hur det påverkar är väldigt svårt att säga men genom att vi är medvetna om detta 

kan vi försöka att hålla oss mer objektiva. Hur det påverkar studien blir sedan upp till 

läsaren att avgöra. 

 

Båda författarna till denna uppsats har tidigare arbetat inom restaurangbranschen i ett 

antal år och har genom denna erfarenhet tagit med sig mycket kunskap och förståelse 

för hur serviceföretag bedriver sin verksamhet. Vi har arbetat på olika positioner, allt 

från vanlig anställd till chefspositioner med ansvar för andra anställda. Vi anser att 

denna kunskap ger oss en ökad förståelse för de förutsättningar som finns i 

servicebranschen. Vi kan sätta oss in i medarbetarperspektivet på ett bättre sätt och 

förstår den terminologi som används inom denna bransch. 

 

Båda författarna har även arbetat på det företag som studien är utförd på. Vi känner till 
de rutiner som finns inom företaget och vilka personer som arbetar med vad. Detta har 

varit till stor hjälp när vi har valt ut vilka personer som ska ingå i studien eftersom vi 

har större kunskap om vilka uppgifter de olika medarbetarna utför. Vi anser också att 

detta har underlättat i vår empiriska insamling då vi har upplevt att respondenterna har 

känt förtroende och tillit till oss tack vara att de vet vilka vi är.   
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Hur denna förförståelse har påverkat vår studie är mycket svårt att säga. Vi anser att vi 

har lyckats med att hålla oss objektiva och kritiska till våra tidigare erfarenheter och 

uppfattningar men vi inser samtidigt att det troligtvis har påverkat vår studie i någon 

omfattning. Hur stor denna påverkan har varit är dock svårt att säga och vi lämnar detta 

avgörande till läsaren. 

 

2.2 KUNSKAPSSYN 

Vårt syfte med denna studie har varit att tolka människors handlingar och 

förutsättningar samt skapa en förståelse för människans beteende. Vi ville lyfta fram 

medarbetarnas subjektiva verklighet och få dem att beskriva deras bild av hur de 

upplevde deras arbete.  Detta ansåg vi gjorde att det krävdes en kunskapssyn som ser 

verkligheten som subjektiv och som en social konstruktion. Detta eftersom individerna 

och den information de erhåller är enligt oss bunden till den kontext och sammanhang 

som de verkar i och kan därför inte studeras ur ett objektivt perspektiv. Medarbetarnas 

handlingar och agerande anser vi inte kan plockas ur sitt sammanhang då de är länkade 

till olika faktorer som påverkar dem. Istället anser vi att individerna bör studeras i sin 

kontext och med hjälp av de olika miljöer och förutsättningar som individerna befinner 

sig i. För att kunna förstå detta har vi använt oss av ett hermeneutiskt synsätt. 

Hermeneutiken är ett tolkningsperspektiv som hävdar att det inte finns någon objektiv 

verklighet utan att allt är socialt konstruerat. Detta synsätt belyser vikten av kontexten 

och de sociala sammanhang som individerna befinner sig i för att kunna förstå deras 

beteenden. (Bryman & Bell, 2005, s. 27-32). I de resultat vi presenterar är det därför 

viktigt att komma ihåg att även dessa är bundna till sin kontext och bör således sättas in 

i sitt sammanhang för att förstås på rätt sätt. I denna studie har vi därför beskrivit både 

den miljö och arbetsmiljö som medarbetarna befinner sig i, de organisatoriska 

förutsättningar som finns samt individuella förutsättningar, vad det gäller ålder, hur 

länge de har arbetat på arbetsplatsen, vilken tjänst de har och hur de upplever sitt arbete. 

 

2.3 PERSPEKTIV 

Vi definierar vårt perspektiv som ett ledningsperspektiv eftersom vi ämnar bidra med 

underlag till ledningen för att förstå medarbetares roll i CRM-arbetet. Anledningen till 

varför en forskares perspektiv är viktigt att belysa för läsaren är för att en forskare kan 

med samma data komma fram till olika slutsatser beroende på vilket perspektiv de har. 

Detta kan ske eftersom de väljer att fokusera på olika saker. (Johansson-Lindfors, 1993 , 

s. 37-38) Vårt valda perspektiv kan därmed vara avgörande för de resultat som 

genereras från studien.  Ledningsperspektivet anser vi har påverkat studien i den mån att 

resultaten fokuserar på åtgärder som är möjliga för ledningen att genomföra för att 

förbättra medarbetares CRM-arbete.  Detta betyder därmed att resultaten inte ger förslag 

på hur medarbetarna själva ska förbättra eller förändra sitt arbetssätt utan istället ger 

ledningen direktiv till åtgärder. Detta kan i sin tur möjligtvis komma att påverka 

medarbetarna. Vi är medvetna om att detta kan skapa en viss förvirring då vi i tidigare 

delar i uppsatsen har konstaterat att vi ska studera CRM ur ett medarbetarperspektiv. 

Det man måste skilja på är därför studiens perspektiv och undersökningsperspektivet. 

Det som är skillnaden mellan dessa perspektiv är att undersökningsperspektivet är det 

som gör att vi studerar CRM ur ett medarbetarperspektiv och lyfter fram medarbetares 

subjektiva åsikter och värderingar. Men de resultat som vi presenterar är inte till för 

medarbetarna utan för ledningen. Därmed är studiens perspektiv ett ledningsperspektiv 

och ger således förslag till ledningen för att förbättra CRM-arbetet, där fokus ligger på 

medarbetares arbete. 
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2.4 ANGREPPSSÄTT 

För att studera vårt problem har vi använt oss av teorier kring OL och CRM. Utifrån 

dessa har vi sedan genererat en frågeställning som vi ämnar svara på inom denna studie. 

Detta tillvägagångssätt kallas för en deduktiv ansats och beskriver det sätt som 

forskaren använder för att närma sig den empiriska verkligheten. Den deduktiva 

processen startar med att författaren använder sig av teorier för att ta fram olika 

hypoteser eller frågeställningar som sedan ska testas empiriskt. (Bryman & Bell, 2005, 

s. 23-25) Det vi vill belysa i och med valet av detta angreppssätt är att detta val 

förmodligen har påverkat de resultat vi presenterar. Eftersom vi valde att undersöka 

medarbetares verklighet med hjälp av OL var vi således begränsade till de teorier som 

finns inom detta område. Hade vi använt oss av andra teorier skulle vi förmodligen hitta 

andra resultat än de som presenteras i denna studie. Denna avgränsning valde vi att göra 

då vi ansåg att OL var en väl lämpad teori för denna studie som belyser viktiga aspekter 

och faktorer som är kopplade till medarbetaren samt organisationen. Detta samtidigt 

som det är en tillräckligt stor teori för att vi ska kunna använda oss endast av denna som 

komplement till CRM. 

 

2.5 INSAMLING AV SEKUNDÄRKÄLLOR 

Vår huvudsakliga källa till sekundärkällor har varit söktjänstens Business Source 

Premier (EBSCO) som tillhandahålls av Umeå Universitetsbibliotek. Vi har sökt 

vetenskapliga artiklar på områdena CRM, OL, Relationship Quality samt Knowledge 

Management men också dessa i kombination med varandra. Sökord vi använt oss av 

utöver huvudområdena har varit knowledge, service, relationship, employee, customer, 

learning, human, people, maintain samt knowledge transaction. Vårt slutgiltiga ämne 

fann vi innehålla lite från varje område varför sökordskombinationerna har varierat 

mellan ovanstående. Vi har även kompletterat sökningen av sekundärkällor med hjälp 

av söktjänsten Google Scholar då vi sökt efter specifika artiklar. 

 

I de artiklar vi funnit för ämnet intressanta spår, har artiklarnas referenslistor fått leda 

vidare till nya källor. I fallet med CRM har detta i vissa fall lett oss till böcker, varför vi 

aktivt tagit in kunskap från denna litteraturform också. Då CRM är ett stort och ca 20 år 

gammalt ämne finns en uppsjö av förklaringar till vad området behandlar. Dessa böcker 

har varit en god källa för att reda ut och slutligen hamna i en grundläggande förklaring 

vi känner samstämmer med vår bild samt ämnesområdet vi valt. Även området OL är 

väldigt stort och det finns lika många definitioner av detta som det finns organisationer. 

Vi har därför valt ut de delar som kan kopplas till CRM-arbetet ur ett 

medarbetarperspektiv. 

 

2.6 KÄLLKRITIK 

Vi har bland våra källor en blandning av granskade och icke granskade artiklar, dock är 

merparten av de vi bygger vår uppsats på granskade. Bland de icke granskade återfinns 

emellertid artiklar publicerade i Harvard Business Review vilket vi finner vara en 

pålitlig källa för inspiration. Denna tidsskrift har ett högt anseende vilket gör att vi anser 

att artiklarna publicerade däri är tillräckligt granskade. 

 

Vi har valt att börja våra efterforskningar i artiklar skrivna från 2001 och framåt för att 

få fram den aktuella debatten inom respektive område. I processen att söka reda på 

primärkällorna använda i artiklarna har vi landat i att använda oss av artiklar från 1990-

talet då CRM grundades, men även så tidigt som 1960-talet då OL grundades. 
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Gällande ämnet CRM är vi väl medvetna om att det finns långt många fler artiklar och 

böcker skrivna än vi har gått igenom. Ämnets storlek gör dock att vi nådde den gräns då 

vi fann att vi återigen läste om diskussioner vi redan fått kunskap om. Därför anser vi att 

vi trots vår ofullständiga genomgång av artiklar och böcker inom området ändå har nått 

den nivå av förståelse som krävs för att kunna använda oss av CRM som huvudämne. 

 

Att inte ta med alla delar inom OL såg vi som en självklarhet redan från början, men 

även här är vi medvetna om att det finns en hel del skrivet som vi inte tagit del av. 

Utgångspunkten i detta arbete är CRM och de delar som vi behöver använda oss av 

inom OL borde därför vara de som går att koppla till CRM. Inom de delar som går att 

koppla till CRM finns det även ett enormt utbud. Vi har därför gjort ett urval även här. 

Det urval vi har gjort går självklart att kritisera och andra författare skulle möjligtvis ha 

valt att använda sig av några andra delar. De resultat vi presenterar påverkas självklart 

av detta urval men vi anser att de inte på något sätt behöver vara missvisande på grund 

av detta. Andra delar kan istället föreslås som vidare forskning. 

 

2.7 VAL AV TEORIER 

För att studera CRM ur ett medarbetarperspektiv har vi valt att använda oss av OL. 

Denna teori är gammal, närmare 50 år, och forskningen är samtidigt väldigt spridd och 

innefattar väldigt många olika synsätt. Teorins aktualitet kan därmed ifrågasättas och 

hur väl den stämmer överrens med ett teoriområde som CRM. Dock är dess ålder också 

någonting som ökar dess trovärdighet. Teoriområdet är väl granskat och de forskare vi 

vars studier vi använt oss av är välciterade inom området. 

 

Vi var av den uppfattningen att vi behövde en teori som på en generell nivå diskuterar 

informationshantering och lärande. Detta för att kunna använda oss av de delar som vi 

anser kan vara till hjälp för att förstå CRM. Eftersom både CRM och OL behandlar 

samma område (informationshantering) ansåg vi att OL var en bra teori för att plocka ut 

specifika delar som var användbara. OL anser vi samtidigt utgör grunden för många av 

de teorier som finns inom lärande och kunskap i organisationer. Detta gjorde att vi fick 

den variation av teorier vi behövde. Vi är dock medvetna om att det finns många fler 

teorier som behandlar lärande och kunskap men den avgränsning vi har gjort anser vi 

var nödvändig för den tidsram och omfattning som denna studie har.   

 

Vi har haft stort fokus på två studier, en av Jayachandran et al. (2005) inom CRM och 

en av Huber (1991) inom OL. Vi har valt att fokusera våra teoretiska kopplingar på 

dessa studier av olika anledningar. Jayachandran et al. är de som, enligt vad vi har 

funnit, tar upp CRM ur ett medarbetarperspektiv. Huber är en mycket välciterad 

forskare vars forskning vi fann beskriver informationshanteringsprocessen på ett 

lättförståeligt sätt. Huber’s forskning fann vi även gick att jämföra med Jayachandran et 

al. och deras beskrivning av informationsrelationsprocessen. Båda studiernas 

uppdelning av informationshanteringsprocessen anser vi ha stort värde för vår studie då 

det hjälpte oss att bryta ner processen till mindre områden. Detta gjorde att vi kunde 

studera arbetet med kundrelaterad informationshantering på ett mer ingående sätt, vilket 

vi ansåg vara nödvändigt för att förstå komplexiteten i CRM ur ett 

medarbetarperspektiv. 
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3 BAKGRUNDSBESKRIVNING AV CRM OCH OL 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till de teoriområden vi valt. De delar inom de olika 

teorierna som vi har använt i denna studie kommer sedan att presenteras i kapitel 4 Vår 

Teoretiska Referensram. Anledningen till denna uppdelning är att både CRM och OL är 

två mycket stora teoriområden som båda enligt vårt tycke kräver en 

bakgrundsförklaring.  

 

Till att börja med kommer vi att beskriva vad CRM är för någonting, varför det är 

viktigt, olika synsätt inom CRM och vilka hinder och möjligheter som finns med CRM. 

Efter det kommer en kort beskrivning av Relationskvalitet. Detta avsnitt anser vi är 

viktigt för läsare att ta del av för att förstå vad som bygger en bra relation, det vill säga 

syftet med CRM. Efter det kommer en bakgrundsbeskrivning av OL. Detta främst 

eftersom ämnet är splittrat och för att studera det anser vi att det krävs kunskap om 

ämnets framväxt och olika förgreningar. Avslutningsvis gör vi ytterligare en koppling 

mellan marknadsforskning och OL genom att visa på tidigare forskning som 

sammanlänkar ämnena. 

 

3.1 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

3.1.1 VAD ÄR CRM?  

Intresset för CRM började växa under 1990-talet. Begreppet tog sin start inom 

informationsteknologibranschen (IT) och sågs som ett lovande hjälpmedel för företag 

inom deras arbete med kundrelationer. Huvudsyftet med CRM var att förbättra 

företagets långsiktiga kundrelationer. Tanken var att en förstärkt relation med företagets 

kunder kunde leda till ökad kundlojalitet, det vill säga fler återkommande köp och 

därmed ökad lönsamhet. (Boulding, et al., 2005, s. 156; Payne & Frow, 2005, s. 167) 

 

Den ursprungliga definitionen av CRM var ett IT-system som kunde användas för att 

lagra information om företags kunder så att företaget kunde erbjuda tjänster, produkter, 

service och så vidare till sina kunder på ett bättre sätt. Genom att spara information från 

tidigare transaktioner, kundmöten och dylikt hade företaget möjlighet till att bygga upp 

en informationsbas om sina kunder som kunde användas vid ett senare tillfälle. Tanken 

var att informationen var ett hjälpmedel för att skapa bättre relationer med sina kunder, 

det vill säga om företaget vet mer om kunden kan företaget erbjuda det kunden vill ha. 

En ganska grundläggande tanke som visade sig ha stor potential. (Boulding, et al., 2005; 

Ngai, 2005; Payne & Frow, 2005; Rigby, et al., 2002) 

 

Informationshantering ses även idag som viktigt för CRM-arbete, specifikt 

kundinformation. Vikten av hur man hanterar denna styrks av teorin, bland annat menar 

Peppers & Rogers (2011, s. 349) att en organisation inte kan fungera utan den förståelse 

om värdet och behoven hos sina kunder som bra kundinformationshantering ger. 

(Gartner, 2003, s. 1; Roscoe, 2001, s. 317-318). 

 

På senare tid har dock definitionen av vad CRM innebär utvecklats till att omfatta fler 
delar än bara ett IT-system. CRM har fortfarande kvar sin grundläggande tanke att det 

är till för att skapa långsiktiga kundrelationer men har nu gått från att endast definieras 

som ett IT-system till att definieras som ett mer holistiskt arbetssätt; ett arbetssätt för att 

skapa långsiktiga kundrelationer. Arbetssättet inkluderar allt från de dagliga rutinerna 

som finns, arbetsbeskrivningar, utvärderingsmål, belöningssystem och så vidare till att 

innefatta företagets vision och mission.  
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Enligt CRM som ett arbetssätt ska alla dessa delar på något sätt bidra till eller syfta till 

att bygga långsiktiga kundrelationer. Det senare synsättet är därmed ett mer heltäckande 

perspektiv som inkluderar hela organisationen och kan även beskrivas som en 

företagsstrategi eller en företagsfilosofi. (Boulding, et al., 2005; Chang, 2007; Chen & 

Popovich, 2003; Ngai, 2005; Payne & Frow, 2005; Rigby, et al., 2002) IT-systemet har 

dock fortfarande en betydande roll i detta arbetssätt. Hur stor betydelse det har varierar 

mellan olika författare. En del anser att det inte behöver vara med överhuvudtaget 

(Payne & Frow, 2005) medan andra ser det som ett hjälpande verktyg eller viktig del i 

företagets CRM-arbete (Chen & Popovich, 2003; Jayachandran, et al., 2005; Roscoe, 

2001) Dessa olika synsätt på CRM och vad som menas med holistiskt kommer vi att 

beskriva mer i detalj senare i detta kapitel. 

 

Inom den akademiska världen används ofta termen relationsmarknadsföring och CRM 

tillsammans. (Boulding, et al., 2005, s. 156; Payne & Frow, 2005, s. 167). Grönroos 

(2008, s. 55) beskriver relationsmarknadsföring som vården och hanteringen av 

kundrelationer. Syftet med CRM och relationsmarknadsföring är således väldigt lika. 

Denna marknadsföring grundar sig på relationer, nätverk och interaktion där 

marknadsföringen ska vara integrerad i hela organisationen. Relationerna med 

företagets kunder är alltså det centrala i marknadsföringen som sker. CRM kan därmed 

ses som ett redskap i företagets marknadsföring och särskilt då i den del som beskrivs 

som relationsmarknadsföring.  

 

I relationsmarknadsföring ligger fokus på att skapa värde i relationen med kunden. 

Detta kan ske genom olika former av samspel mellan kunden och leverantören och 

målet är att skapa så goda värdeskapande processer som möjligt. Grundtanken i 

relationsmarknadsföringen är att om kundrelationer ska kunna hanteras på ett 

framgångsrikt sätt måste det finnas ett visst mått av kundtänkande inom alla 

affärsfunktioner. Med det menas förstås inte att marknadsföringen är viktigare än andra 

funktioner inom företaget men ett relationsperspektiv kräver ett marknadsmässigt 

tänkande i hela organisationen. (Grönroos, 2008, s. 55-56) Detta skulle kunna jämföras 

med det som beskrivs som det holistiska arbetssättet inom CRM. CRM som en 

arbetssätt kan därför användas som ett verktyg för att arbeta med företagets 

relationsmarknadsföring.  

 

För att beskriva utvecklingen och den forskning 

som är gjord inom CRM har vi tagit hjälp av en 

artikel skriven av Ngai (2005). Ngai har 

analyserat 205 artiklar från 89 olika tidsskrifter 

som författaren ansåg var relevanta för studien. 

Utifrån dessa artiklar klassificerar författaren den 

forskning som finns inom CRM i fyra grupper.  

 

1) Marknadsföring 

2) Försäljning 

3) Service och support  

4) Informationsteknologi  

och informationssystem (IT, IS) 

 

 

 

3.1 Ramverk för klassificering av CMR-artiklar 

(Ngai, 2005, s. 584, författarnas översättning) 
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De tre första delarna kan ses som livscykeln av CRM som förflyttar sig från 

marknadsföring, till försäljning och slutligen till service och support. Den fjärde delen 

ses som en viktig komponent i alla de tre första delarna men ingår inte som en egen del i 

livscykeln. Forskningen började därmed inom området marknadsföring och har sedan 

utvecklats till att även inkludera försäljning samt service och support. För att förtydliga 

detta kan man tillägga att begreppet hette från början Customer Relationship Marketing 

men bytte senare namn till Customer Relationship Management när fler perspektiv 

inkluderades i begreppet.  

 

Ngai är därmed av den uppfattningen att IT-systemet fortfarande är en viktig del i CRM 

men att fokuset på vad IT-systemet ska användas till har förändrats. (Ngai, 2005, s. 583-

585) Detta synsätt anser vi är en bra beskrivning av flertalet författares uppfattning och 

stämmer även med den bild vi har fått av ämnet. Även om CRM allt oftare idag beskrivs 

som en företagsstrategi eller ett arbetssätt anser vi att IT-systemet är ett viktigt 

hjälpmedel i detta arbete.  

 

När forskare beskriver CRM som ett arbetssätt talar de i vissa fall om att företagen 

behöver ha en kundfokuserad organisation. (Rigby, et al., 2002; Roscoe, 2001) Detta 

kan kopplas till tankesättet att ett relationsperspektiv inom marknadsföringen ska 

inkludera alla delar i organisationen. En kundfokuserad organisation innebär att 

organisationen sätter kunden i fokus i alla de beslut som tas och i det arbete som sker. 

Man kan se det som att kunderna är de som styr vad företagen ska göra och vilka 

produkter de ska utveckla, det vill säga kunderna formar utbudet med sin efterfrågan. 

Att ta reda på vad kunderna vill ha och sedan skapa kundspecifika erbjudanden vilket 

företagen kan göra genom att använda sig av CRM, är således en del i att arbeta 

kundfokuserat. (Peppers & Rogers, 2011, s. 5-7) CRM kan därmed ses som ett verktyg i 

ett kundfokuserat arbete.     

 

3.1.2 VARFÖR ÄR CRM VIKTIGT? 

Att använda sig av CRM kan alltså ses som ett verktyg i företagets 

relationsmarknadsföring och kundfokusering. Men varför är det så viktigt att bygga 

relationer med sina kunder? Självklart finns det olika anledningar till detta men utifrån 

den litteraturgenomgång vi har gjort syftar CRM i de flesta fall till att skapa ökad 

lönsamhet för företagen. (Rosenberg & Czepiel, 1983; Morgan & Hunt, 1994 refererade 

i Chang, 2007, s. 483-484; Lin & Su, 2003, s. 716; Peppers & Rogers, 2011)  

 

Lin & Su (2003, s. 716) beskriver att den grundläggande anledningen till att 

implementera CRM är för det ger ökad lönsamhet. Potentialen i att kunna skapa positivt 

kassaflöde av att skapa en relation och därmed öka värdet och lojaliteten hos kunder har 

förändrat synen till att långsiktiga kundrelationer är en tillgång. Med positivt kassaflöde 

menas att intäkterna av de köp som görs av kunderna är större än de kostnader som 

företaget har för att attrahera sina kunder till köp. Detta argument stärks även av 

Zineldin (2006, s. 433) som säger att kunders lojalitet leder till att behovet av att 

attrahera nya kunder minskar och därigenom kan marknadsföringskostnader reduceras. 

Att det är mer lönsamt att ta tillvara på de kunder man har istället för att konstant locka 

till sig nya har varit känt länge och kan idag ses som en grundläggande aspekt i företags 

affärsstrategier. Att vårda kundrelationer kan anses vara kostnadseffektivt och på sikt 

lönsamt. (Rosenberg & Czepiel, 1983 refererade i Chang, 2007, s. 483; Morgan & Hunt, 

1994 refererade i Chang, 2007, s. 483-484; Lin & Su, 2003, s. 716)  
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Peppers & Rogers (2011, s. 5-7) belyser också värdet av CRM för att öka lönsamheten. 

De anser att CRM är en unik modell för företag att göra sig konkurrenskraftiga på 

marknaden med hjälp av. Detta genom att det är ett brett verktyg som möjliggör för 

företaget att uppnå kundspecifika mål genom att ta kundspecifika beslut. Detta 

möjliggörs när företagen har samlat in information om deras kunder som kan användas 

som underlag för dessa beslut. Med hjälp av kundinformationen kan företaget få kunden 

att känna sig utvald, vilket bygger förtroende som gör att kunden blir lojal mot 

företaget. CRM är enligt dessa forskare ett effektivt sätt att bedriva företagande på. Att 

CRM är ett användbart hjälpmedel för att få kunderna att känna sig utvalda belyses även 

av Rönnbäck (2008) som också menar att en viktig del i CRM är att få just kunden att 

känna sig utvald, vilket kan göras genom skräddarsydda kundstrategier för att bygga 

långsiktiga relationer.  

 

3.1.3 DE OLIKA SYNSÄTTEN INOM CRM 

Som vi tidigare nämnt finns det olika sätt att se på CRM. Ett lägger stor vikt vid IT-

systemen och ett annat synsätt lyfter fram ett mer holistiskt perspektiv. Denna 

uppdelning anser vi är viktig då vi i vår litteraturgenomgång har sett att forskningen på 

senare tid lutar åt att ge mindre fokus åt IT-systemen och istället belysa andra viktiga 

faktorer inom CRM, det vill säga ett mer holistiskt perspektiv. Dessa synsätt delar dock 

olika forskare upp på olika sätt. Utifrån den litteraturgenomgång vi har gjort har vi valt 

att använda oss av tre forskargrupper för att beskriva detta. Anledningen till varför vi 

har valt dessa är för att vi har sett att många författare refererar till dessa gruppers 

artiklar och därför verkar vara allmänt accepterade uppdelningar eller definitioner.  

 

Till att börja med har vi använt oss av en artikel skriven av Payne & Frow 2005 vilken 

vi även refererar till i inledningskapitlet. Payne & Frow (2005, s. 168) har delat upp 

CRM i tre perspektiv i följande illustration. 

 

 
3.2 The CRM Continuum 

(Payne & Frow, 2005, s. 167, författarnas översättning) 

 

Det första perspektivet beskriver CRM som ett IT-system för att hantera företagets 

kunder. Detta perspektiv ser användningen av teknologi som ett verktyg för att göra 

kundmötet möjligt genom till exempel Internet, telefon men även i personliga möten. 

Teknologin spelar en avgörande roll och ser till så att medarbetarna har större 

möjligheter att tillfredställa kundernas behov. Tack vare möjligheten att kunna spara 

information om företagets kunder kan de anställda vid ett senare tillfälle använda sig av 

denna information för att hjälpa kunderna på bästa sätt. Detta perspektiv inkluderar även 
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delar som segmentering, registrering av kunder och dess lönsamhet, försäljning och 

marknadskampanjer. Detta görs således i IT-systemet och analyseras sedan för att skapa 

riktad reklam och för att identifiera företagets mest lönsamma kunder. (Payne & Frow, 

2005, s. 167-168) Detta synsätt på CRM är så som definitionen av CRM var när 

begreppet uppstod. Trots utvecklingen är det dock många företag som endast använder 

CRM som ett IT-system vilket gör detta perspektiv aktuellt än idag. (Payne & Frow, 

2005; Rigby, et al., 2002; Schultz, 2000; Teo, Devadoss, & Pan, 2006) 

 

Det andra perspektivet beskrivs som en serie av kundfokuserade IT- och 

internetlösningar. Här handlar det mer om en process av olika datasystem som används 

för att hantera företagets kunder. Dock ligger mycket fokus fortfarande på datasystem. 

Den stora skillnaden mellan det första och det andra perspektivet är att här handlar det 

om flera IT-system eller lösningar som är integrerade med varandra vilket helt enkelt 

inkluderar en större del av företaget. För att förstå denna skillnad kan man tänka att det 

första perspektivet som bara fokuserade på ett IT-system sköttes av medarbetarna på 

marknadsavdelningen och inkluderade därmed inga andra funktioner inom företaget. I 

det senare perspektivet är detta IT-system sammanlänkat med andra IT-system inom 

företaget vilket gör att fler kan ta del av och använda den information som samlats in i 

IT-systemet. (Payne & Frow, 2005, s. 167-168)  

 

Det tredje perspektivet beskriver ett mer strategiskt och holistiskt synsätt på CRM. 

Detta perspektiv kan ses som en process som fokuserar på alla aspekter av att identifiera 

kunder, skapa kundkunskap, bygga kundrelationer och skapandet av deras perception av 

företaget och deras produkter. Med holistiskt menas att det ska inkludera hela 

organisationen och därmed alla medarbetare. Författarna beskriver det som en 

grundläggande vision som ska vara integrerad i hela företaget. I denna del nämns inte 

ens användandet av teknologi. CRM är dock fortfarande refererad till som en process 

eller snarare en sekvens av aktiviteter, men att användandet av teknologi skulle vara 

nödvändigt för att hantera detta är inte ett krav. Denna definition av CRM påverkar 

därmed den syn som hela organisationen har, utövar och accepterar sitt CRM-arbete på. 

Det handlar inte bara om ett eller flera IT-system utan är mer en grundläggande 

strategisk vision om hur organisationen ska arbeta med sina kunder. Detta för att förstå 

vad som skapar värde för kunderna och användandet av kundinformation för att göra 

detta. (Payne & Frow, 2005, s. 167-170) 

 

En annan författare som gör en liknande uppdelning är Schultz (2000, s. 11). Han 

använder sig av två olika uppdelningar som han kallar för de två ansiktena av CRM. 

Författaren menar att det finns en nordamerikansk version och en skandinavisk eller 

nordeuropeisk version av CRM.  

 

Den nordamerikanska versionen bygger på den teknologiska aspekten av CRM. Detta 

skulle kunna jämföras med Payne & Frow’s (2005) första perspektiv. Denna version ser 

CRM som en teknologilösning inom marknadsföring och försäljning. Fokus ligger 

primärt på att hantera information och dess flöde mellan kunden och företaget. (Schultz, 

2000, s. 11)  

 

Den skandinaviska eller nordeuropeiska versionen fokuserar mer på hur organisationen 

ska styra sina resurser för att nuvarande och kommande relationer ska underhållas och 

bibehållas. (Schultz, 2000, s. 11) Denna version kan således jämföras med Payne & 
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Frow’s (2005) tredje perspektiv som är ett mer holistiskt perspektiv som inkluderar hela 

organisationen.  

 

Schultz (2000) skiljer versionerna åt genom att definiera den nordamerikanska 

versionen som ett hjälpmedel för att attrahera nya kunder medan den skandinaviska 

versionen är till för att underhålla redan befintliga kunder, vilket kan jämföras med det 

som Grönroos (2008, s. 40-42; 55) beskrev i början på detta kapitel som 

relationsmarknadsföring. Den nordamerikanska versionen handlar enligt författaren om 

att sälja det företaget tillverkar, att locka till sig kunder genom marknadsföring och 

försäljning som bygger på de analyser som är gjorda i IT-systemet och sedan gå vidare 

till nästa kund. Den skandinaviska versionen anser författaren handlar om att bygga 

långsiktiga relationer med sina kunder, dock med hjälp av ett IT-system. Det är viljan 

att förstå kunderna som ligger i fokus. Information om kunderna är viktigt men det 

handlar inte bara om hur den hanteras utan även om vad de anställda kan lära utifrån 

informationen och vilka lösningar som kan erbjudas kunderna utifrån detta. Författaren 

menar också att det inte finns någon rätt eller fel version av dessa synsätt utan företagen 

måste bestämma vad som är rätt eller fel för deras företag. Företagen måste bestämma 

sig för hur de vill arbeta. Om det är kortsiktiga mål som ligger i fokus eller om det är 

långsiktiga mål som är viktigt. (Schultz, 2000, s. 11)  

 

En tredje uppdelning som vi anser är viktig att lyfta fram görs av Teo et al. (2006, s. 

1614-1615). Författarna delar in CRM i tre perspektiv; teknologi-, företags- och 

kundperspektiv. Denna uppdelning skiljer sig en del från de tidigare uppdelningarna 

vilka vi tolkar är ganska lika. Författarna belyser dock vikten av att det handlar om mer 

än ett IT-system och kan på så sätt jämföras med de andra författarna.  

 

Teknologiperspektivet ses som den underliggande infrastrukturen inom CRM. Detta 

möjliggör närmare relationer med kunder, möjligheten att analysera kundinformation 

och en nödvändighet för att förstå och interagera med sina kunder på ett så effektivt sätt 

som möjligt. (Teo, et al., 2006, s. 1614-1615)  

  

Företagsperspektivet ser CRM som en företagsstrategi som används för att förstå och 

förutse kunders beteenden, segmentering av kunder, one-to-one marketing, analysera 

köpmönster och skapa en förståelse för vilka kunderna är, var de är och vad de vill ha. 

En sådan analys är avgörande för strategiska beslut inom företaget för att skapa nöjda 

kunder. Detta perspektiv inkluderar också företagskulturen och att det krävs en 

kundfokuserad organisation. Denna del kan liknas vid det tredje perspektivet av Payne 

& Frow (2005) eller den skandinaviska synen enligt Schultz (2000). Likheterna finns i 

att det ses som en företagsstrategi som på så sätt blir ett mer holistiskt perspektiv. Dock 

innefattar detta perspektiv stora delar av dataanalys och därmed användandet av IT-

system vilket till viss del stämmer överrens med Schultz (2000) definition av det 

skandinaviska perspektivet men inte med Payne & Frow’s (2005) definition av det 

tredje perspektivet, eftersom detta i vissa fall inte ens inkluderade ett IT-system. (Teo, et 

al., 2006, s. 1614-1615)     

 

Kundperspektivet fokuserar på de olika interaktionspunkterna mellan kunden och 

organisationen. Författarna menar att detta perspektiv lyfter fram CRM som ett 

hjälpmedel för att stödja medarbetarna i de olika mötena de har med sina kunder. 

Strukturer och rutiner ska vara styrda så att de underlättar de processer som syftar till att 

underlätta kundmötena. Inom detta perspektiv ses IT-system som ett bra hjälpmedel till 
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detta genom att tillhandahålla värdefull information som medarbetarna kan använda sig 

av i kundmötet. Sammanfattningsvis kommer Teo et al. (2006, s. 1614-1615; 1625) 

fram till att, för att CRM användandet ska bli så lyckat som möjligt bör företaget 

använda sig av ett holistiskt synsätt där alla dessa tre delar är inkluderade. Ett holistiskt 

synsätt på CRM arbetet ska således enligt författarna inkludera teknologi, företaget och 

kunderna.     

 

Att CRM är någonting mer än bara ett IT-system är en uppfattning som vi delar med de 

olika författarna och vi anser även att CRM är någonting som bör innefatta hela 

organisationen. Vi anser dock att författarna missar en viktig dimension i deras 

uppdelning. Författarna beskriver inte den utveckling som finns inom forskningen och 

hur synen på CRM har utvecklats under tiden. Det vi har sett utifrån den 

litteraturgenomgång vi har gjort är att författare som för några år sen skrev om CRM 

som ett IT-system skriver i vissa fall idag om CRM ur ett mer holistiskt perspektiv. 

Detta har gjort det väldigt svårt att dela in olika författare i de olika perspektiven. 

Forskningen går att dela in i dessa perspektiv men i många fall inte författarna. Den 

forskningsinriktning som finns strävar åt att CRM bör definieras som en holistisk 

företagsstrategi och att detta i många fall är det som krävs för att CRM ska ge goda 

resultat för företaget. Vi har därför valt att inte gå in så mycket djupare på de olika 

delarna utan har valt att fokusera på det holistiska synsättet. En tydligare förklaring till 

detta val kommer vi att göra i nästa avsnitt som beskriver de möjligheter och problem 

som finns med CRM.  

 

3.1.4 HINDER OCH MÖJLIGHETER MED CRM 

CRM kan ses som ett effektivt hjälpmedel för företag i deras arbete med sina 

långsiktiga kundrelationer. Oavsett om det är ett holistiskt synsätt eller bara ett IT-

system så är det ett effektivt sätt för företag att få hjälp med sin 

kundinformationshantering. Bauer, Grether & Leach (2002) menar att tillsammans med 

den starka framväxten av internet och dess teknologier har möjligheterna för 

marknadsföring ökat och har förändrat sättet för företagen att handskas med sina 

kundrelationer. De menar att för att kunna konkurrera måste organisationer ta kontroll 

över och hantera sina kundrelationer, en uppgift som teknologiska framsteg de senaste 

åren har underlättats av.  

 

Samtidigt har det skett ett skift i företagsvärlden där makten har förflyttats från 

företagen till kunderna. Att endast möta kundernas förväntningar är generellt inte nog. 

(Vrontis & Thrassou, 2007, s. 791; 797-799) Att strukturerat arbeta med att hantera 

kundinformation är således en möjlighet till att förstå kunderna bättre och på så sätt 

kunna erbjuda det kunderna vill ha. När utbudet är större än efterfrågan kan 

konsumenterna välja vad de vill köpa. Detta sätter större press på att företagen erbjuder 

det kunderna vill ha. Vrontis & Thrassou (2007, s. 791; 797-799) menar att bara 

konkurrera med lägre priser eller bättre kvalitet räcker inte. Företagen måste skapa 

mervärde för sina kunder genom att till exempel erbjuda bättre service, nya 

innovationer, personlig uppmärksamhet och ökad tillgänglighet på produkter och 

tjänster. Företagen måste således lära sig av sina kunder vilket kräver information och 

kunskap om kunderna. CRM anser vi är ett effektivt hjälpmedel i detta arbete och 

används det på rätt sätt finns det stor potential till ökad lönsamhet för företagen.  

 

Trots dessa möjligheter med CRM har det visat sig att företag i vissa fall har problem 

med att generera bra resultat från CRM-arbetet. Det verkar vara allt från att resultaten 
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inte motsvarar förväntningarna till att användandet av CRM till och med har försämrat 

företagets långsiktiga relationer. (Krigsman, 2009a; Krigsman, 2009b; Rigby, et al., 

2002, s. 102)  

 

Anledningen till varför CRM misslyckas att leverera verkar enligt oss vara det som 

CRM forskningen idag till stor del handlar om. Forskningen kretsar kring vad dessa 

misslyckanden beror på, hur det kommer sig att så många företag till och med försämrar 

sina långsiktiga kundrelationer och vad man ska göra för att CRM ska fungera. (Chang, 

2007; Chang & Ku, 2009; Chang, Park, & Chaiy, 2010; Fan & Ku, 2010; Jayachandran, 

et al., 2005; Rigby, et al., 2002; Rootman, Tait, & Bosch, 2008; Schultz, 2000, s. 11; 

Teo, et al., 2006).   

 

Enligt den forskning som finns verkar många företag tro att CRM är ett datasystem man 

installerar som ska sköta företagets kundrelationer åt dem. Man bara pluggar in 

systemet, fyller det med data och sedan sköter IT-systemet kundrelationerna år 

företaget. (Rigby, et al., 2002, s. 102-108; Schultz, 2000, s. 11) 

 

Vad författarna verkar vara eniga om är att företagen inte fokuserar på den mänskliga 

faktorn och människans involvering i CRM-arbetet. (Boulding, et al., 2005; Chen & 

Popovich, 2003; Fan & Ku, 2010; Jayachandran, et al., 2005; Payne & Frow, 2005; 

Roscoe, 2001) Forskningen verkar således tyda på att det som Payne and Frow (2005) 

beskrev som det tredje perspektivet eller det som (Schultz, 2000, s. 11) definierade som 

den skandinaviska versionen av CRM är en nödvändighet för att CRM ska fungera. Att 

bara se CRM som ett IT-system verkar alltså inte fungera i längden utan för att 

företagen ska kunna skapa långsiktiga kundrelationer behöver företagen använda sig av 

ett mer holistiskt perspektiv.  

 

Det stora problemet inom CRM-forskningen idag anser vi är att det saknas 

beskrivningar av vad detta innebär. Forskningen visar att mer fokus borde läggas på 

människan, det vill säga medarbetaren, men väldigt lite studier är gjorda ur ett 

medarbetarperspektiv. Den forskning som finns inom medarbetarperspektivet tar vi upp 

i kapitel 5 Vår Teoretiska Referensram. Beroende på denna avsaknad av forskning på 

medarbetarperspektivet upplever vi att det finns ett behov av fler studier inom detta 

område, vilket är grundtanken till denna studie.  

 

3.2 RELATIONSHIP QUALITY   

För att kunna förstå vad det är som bygger en bra relation har vi tagit hjälp av teorier 

inom Relationship Quality, svenskt översatt Relationskvalitet. Tyvärr finns det ingen 

formell definition av vad Relationskvalitet är men enligt Holmlund (2008) är Crosby et 

al. (1990) den mest betydelsefulla studien, då i stort sätt alla andra författare inom 

ämnet refererar till hans arbete. Studien föreslår att Relationskvalitetsstudier har tagit 

sina utgångspunkter från en försäljningspersons perspektiv där målet är att minimera 

osäkerheten hos kunderna. Vidare beskrivs också att istället för att definiera eller 

utveckla begreppet behandlas det som ett övergripande koncept bestående av andra 

avgörande faktorer där förtroende, tillfredställelse och hängivenhet är de mest vanliga. 

Dessa faktorer har i sin tur använts för att kvantitativt mäta Relationskvalitet 

tillsammans med ett eller flera liknande begrepp. (Holmlund, 2008, s. 35)  
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3.2.1 FÖRTROENDE 

Litteraturen inom marknadsföring skiljer på två olika typer av förtroende. Förtroende i 

form av trovärdighet eller ärlighet samt förtroende i form av generositet och godhet. 

Den första delen bygger på kundens tro på att företaget är ett företag som man kan lita 

på, att företaget är seriöst och att de utför sin del av avtalet på ett effektivt och pålitligt 

sätt. Den andra delen belyser kundens perception av till vilken grad företaget bryr sig 

om kundens välstånd.  Detta innebär att företaget har intentionen att när nya 

förhållanden skapas så ska företaget alltid se till kundens bästa och undviker att handla 

på ett sätt som kan påverka kunden negativt. (Roberts, Varki, & Brodie, 2003, s. 174)    

 

3.2.2 TILLFREDSSTÄLLELSE 

Denna del beskrivs inom området för Relationskvalitet bäst som kunders tillfredställelse 

vilket uppstår genom deras kognitiva och känslomässiga utvärdering av den personliga 

erfarenheten av samtliga delar av relationen med företaget. Detta innebär att kunden inte 

kan ha en god relation med företaget om inte kunden är nöjd med den service som 

kunden har fått från den anställde. Tillfredställelse kan ses som summan av kundens alla 

tidigare erfarenheter med företaget och skapar även därför förväntningarna för framtida 

interaktioner med företaget. (Roberts, et al., 2003, s. 178) 

 

3.2.3 HÄNGIVENHET  

Den generella uppfattningen av hängivenhet när det kommer till relationer är att det är 

en mycket viktig indikator för Relationskvalitet. Hängivenhet definieras som ”viljan att 

behålla en värdefull relation” och ses i vissa fall som den avgörande faktorn för att 

lyckas med en relation. Hängivenheten kan antingen bygga på ett känslomässigt band, 

barriärer för att byta företag på grund av kostnader eller att kunden känner sig tvungen 

att stanna kvar i företaget. (Roberts, et al., 2003, s. 178-179) 

 

Nu har vi diskuterat bakgrunden inom CRM och även vilka delar som definierar en 

relation. Vidare kommer vi att beskriva bakgrunden till Organisatoriskt lärande och vad 

forskningsfronten inom detta område handlar om idag.  

 

3.3 BAKGRUNDSBESKRIVNING ORGANISATORISKT LÄRANDE (OL) 

Det finns många olika varianter av vad OL innebär även om någon typ av förändring 

baserad på information är centralt. Easterby-Smith (1997, s. 1086) beskriver att 

teoriutvecklingens komplexitet beror på att OL-forskningen har gjorts utifrån olika 

ontologiska perspektiv. Detta menar författaren är en förklaring till varför forskningen 

inom OL är så bred och varierande. Han menar att forskningen kring hur organisationer 

lär är alltför spridd och en heltäckande teori och enighet kring definitioner kan inte 

skapas.  

 

Att det finns olika varianter av OL beror även på att det finns olika synsätt som OL kan 

studeras utifrån. Två av dessa är den systemstrukturerade och den tolkande synen. Den 

systemstrukturerade synen menar att omvärlden är konkret och objektiv, vilket leder till 

att händelser är bestämmande. Information och osäkerhet ses som mot varandra bytbara 

och därmed är information värdefullt då det undanröjer osäkerhet. Den tolkande synen 

menar istället att information är meningslöst utan betraktarens tolkning. Skillnaderna 

kan visas i handlingar, vad man uppmärksammar och hur man ser på information. (Ford 

& ogilvie, 1996, s. 54)   
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Dessa olika synsätt och ontologiska perspektiv har gjort att det finns en mängd olika 

definitioner och beskrivningar av vad OL är för någonting. Detta har gjort att teorin är 

svår att få ett grepp om och exakt vilka delar som hör till vilka kan ta en livstid att reda 

ut. För att hitta det vi letar efter inom OL har vi därför utgått ifrån det vi anser att CRM 

saknar för att studera medarbetarperspektivet. Det vi kan urskilja i de teorier vi har hittat 

är att de flesta verkar vara kopplade till ett område som definierar OL som ett 

processperspektiv.  

 

3.3.1 PROCESSPERSPEKTIVET INOM OL 

Inom processperspektivet ses OL som den process genom vilken handlingar förbättras 

genom ökad kunskap och förståelse (Fiol & Lyles, 1985, s. 803). Lärandet i 

processperspektivet sker mellan individerna, eftersom lärande anses vara någonting 

socialt konstruerat. Därför blir individers relationer, grupperingar och så vidare, viktiga 

aspekter. Hur nätverken inom företagen ser ut blir alltså viktigt och detta ger också 

konkurrensfördelar eftersom de inte går att kopiera av konkurrenter. Relationerna inom 

företaget är alltså grundläggande för OL inom detta perspektiv. Lärande sker också utan 

ledningens inverkan, men för att nå en högre nivå av lärande kan ledningen se till att 

arbetsmiljön har så lite hinder som möjligt för informationsbearbetning. (Bell, 

Whitwell, & Lukas, 2002, s. 72-73) 

 

Samtidigt skiljer sig OL från individuellt lärande på så sätt att det är ett kollektivt 

lärande som ökar den gemensamma kompetensen inom organisationen. 

Processperspektivet inom OL är ibland sett som en cyklisk process där individernas 

handlingar leder till organisationens interaktion med omvärlden, vars respons 

organisationens individer tolkar och genom detta uppdaterar sin tro på vad orsak ger för 

verkan. Medarbetarna i organisationen sprider information och skapar ett organisatoriskt 

minne i form av delade uppfattningar, normer och antaganden. Graden av lärande 

kommer av huruvida och till vilken grad spridning och tolkning av information sker. 

(Argyris & Schön, 1978, s. 20; Sinkula, 1994, s. 35; Yang, 2004, s. 421-423) 

 

3.3.2 VALDA TEORIER INOM PROCESSPERSPEKTIVET 

Vi har valt att basera vår teoretiska referensram på George P. Huber’s verk från 1991. 

Detta eftersom vi i de artiklar vi läste för att få ett grepp om ämnet, samt 

informationsaspekten av det, fann att Huber var citerad ofta och med stor respekt. 

Utöver teorier som behandlar informationshanteringsprocesser för organisationer har vi 

även tagit in Argyris & Schön’s klassiska diskussioner kring lärande som publicerades 

första gången 1978, men också grundläggande teorier kring implicit och explicit 

kunskap som Nonaka & Takeuchi tog upp först 1995 samt studier om kunskapsmål och 

lärande. Det finns, som nämnts ovan, otaliga spår att följa när det gäller ämnet 

organisatoriskt lärande. Vi är dock övertygade om att vi har letat fram och använt oss av 

forskare som haft stor betydelse för teoriutvecklingen. Sammantaget har vi en teoretisk 

referensram vi finner kompletterar konceptet CRM, där människans förutsättningar tas 

hänsyn till och där organisationens lärande har en viktig roll i att förbättra 

kundrelationer genom informationshantering. 

 

3.3.3 MARKNADSFORSKNING + OL = SANT 

Kopplingen mellan information som kommer från marknaden, och processen att skapa 

konkurrensfördelar, gjordes faktiskt redan i mitten av 1990-talet. Det var som tidigare 

nämnt också kring den tiden CRM uppstod, för att kunna hantera kundrelationer och 
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därmed en del av informationen från marknaden. Slater & Narver (1995, s. 67) 

diskuterar OL tillsammans med marknadsorientering och definierar det sistnämnda 

baserat på tidigare forskning som en kultur där man (1) lönsamt skapar och bibehåller 

kundvärde men också (2) skapar normer och värderingar för organisationsutveckling 

som kommer av marknadsinformation.  

 

De menar att ett företag som är marknadsdrivet, alltså fokuserad på hur marknaden ser 

ut, får ett försprång när det kommer till att anpassa sig till förändringar på marknaden. 

Sådana företag har ett externt fokus på att ta reda på och vara medvetet om information 

om kunder och konkurrenter, vilket gör att de kan anpassa sitt erbjudande snabbt. Detta 

går ju igen i CRM-forskningen, som vi dock ser som en avgränsning av detta 

marknadsfokuserade teoriområde eftersom det endast hanterar kunder och 

kundrelationer.  

 

Slater & Narver (1995, s. 67-68) diskuterar denna risk bland andra och menar att om 

man bara lyssnar på marknaden skapar man endast ett adaptivt lärande, det vill säga 

single loop-lärande som vi kommer att diskutera mer i nästa kapitel. Man rättar till det 

som är fel men är inte nytänkande, man förbättras alltså inte. Det som är intressant att 

nämna är att Slater & Narver (1995, s. 72) poängterade ett behov av forskning kring hur 

organisationers kultur och klimat påverkar läroprocesser, alltså hur företagets 

förutsättningar blir till hinder och drivkrafter för informationshantering och 

organisatoriskt lärande. Sinkula (1994, s. 37) diskuterar även svårigheterna som 

kommer av att informationen som på något sätt ska in i organisationen är information 

som kanske inte är så lätt att skriva ner och förklara. Viss information, som hur lojala 

kunderna är, vad de handlar och så vidare går naturligtvis att spara. Dock poängterar 

Sinkula det som vi kommer att återkomma till senare, att implicit information som 

anekdoter är svår att lagra så att andra kan få access till den och lämnar ofta företaget 

om personen som fick informationen slutar. Informationen finns inte kvar i 

organisationens minne så att människorna, det vill säga medarbetarna, i organisationen 

kan lära av den och förbättra sin informationshantering. 

 

“Organizations learn. What they know affects how they search, what they pay 

attention to, and how they interpret what they find.” 
(Sinkula, 1994, s. 43) 

 

Sammanlänkningen mellan OL och marknadsforskningen som Sinkula och Slater & 

Narver gjorde i samtid med CRM-utvecklingen tar alltså upp några av de problem CRM 

lider av idag. De tar upp vikten av att lära och utvecklas av den information och som 

kommer företaget tillhanda och svårigheterna med att lagra implicit information. OL-

forskningen har naturligtvis utvecklats de senaste 20 åren och har idag fler svar på vilka 

förutsättningar som krävs för att ett företag ska utvecklas fördelaktigt, men CRM-

forskningen verkar inte ha inkorporerat de lärdomarna trots att teoriområdena hade 

chansen att bli sammanlänkade då i mitten av 1990-talet.  
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Under de ca 50 år som forskningen inom OL haft på sig att utvecklas har den förgrenat 

sig ett antal gånger till olika skolor och även nästlat sig in i andra forskningsområden, 

utanför organisationsforskningen. I jakten på kunskap för att bättre kunna möta 

marknad och kunder har en ny form av OL uppstått och kommit att bli ett mått på 

kapaciteten att kunna applicera kunskap och förändra ett företag, för att kunna möta 

marknadens snabbt förändrade behov (Hoe, 2007, s. 149). Forskningen under 2000-talet 

visar på att OL som område har gått från att konstant lyfta frågor kring organisationers 

lärande till att faktiskt ge svar på frågor som är viktiga för organisationers fortlevnad. 

Idag används OL för att förklara specifika fenomen. Dessa är exempelvis, innovation, 

marknadsorientering, prestationsförmåga och införandet av teknologi. (Bapuji & 

Crossan, 2004, s. 413) Det sistnämnda är det vi fokuserat mer på i och med att 

problemet med CRM ligger i införandet av datasystemet utan att se till organisationen 

och människans förutsättningar.   
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4 STUDIENS ANVÄNDA TEORIER 
I detta kapitel presenteras de delar inom CRM och OL som vi har använt för att uppfylla 

vårt syfte med denna studie. Kapitlet börjar med att beskriva 

relationsinformationsprocessen inom CRM och olika teorier som går att knyta an till 

denna teori. Efter det beskriver vi några av de delar inom OL som vi anser går att 

koppla till CRM ur ett medarbetarperspektiv.  

 

4.1 CRM 

4.1.1 CRM MED MEDARBETAREN I FOKUS 

Utifrån den litteraturgenomgång vi har gjort har det visat sig att det finns begränsat med 

forskning inom CRM ur ett medarbetarperspektiv. Den finns dock några forskare som 

har behandlat detta perspektiv. Denna forskning beskrivs nedan.  

 

4.1.1.1 RELATIONSINFORMATIONSPROCESSEN 

En artikel som på ett bra sätt beskriver hur medarbetares hantering av kundinformation 

kan ske samt delas upp i olika delar är en artikel skriven av Jayachandran et al. (2005). 

Artikeln diskuterar begreppet ”Relationsinformationsprocessen” och dess roll inom 

CRM. Begreppet definieras som arbetet med att manövrera de specifika rutiner som ett 

företag använder sig av för att handskas med kundinformation för att etablera 

långsiktiga relationer med sina kunder. Författarna belyser vikten av människan i detta 

arbete och kan därför kopplas till medarbetarperspektivet inom CRM.  

 

Författarna beskriver att relationsinformationsprocessen består av fem olika 

dimensioner; Informationsömsesidighet, Informationsinsamling, 

Informationsintegrering, Informationsaccess och Informationsanvändning.  

 

Informationsömsesidighet uppstår när någon av parterna, antingen kunden eller 

företaget, gör ett agerande som matchar den andre parten. Detta anses som en nyckeldel 

i ett lyckat CRM-arbete. Med detta menas den process som möjliggör för kunden att 

dela med sig av information till företaget vilket gör att företaget kan möta kunden på ett 

bättre sätt. Informationsömsesidighet är en avgörande del i 

relationsinformationsprocessen eftersom förtroende och hängivenhet, vilka är 

stöttepelarna i en bra relation vanligtvis inte skapas i frånvaron av en bra 

kommunikation mellan de olika parterna.   (Jayachandran, et al., 2005, s. 178) 

 

Vikten av ömsesidighet belyses även av Peppers & Rogers (2011, s. 97.99) som menar 

att kunderna är de som i grund och botten bestämmer hur mycket information de vill 

delge en organisation. De som vill ge ut information kan få mer ut av relationen till 

organisationen, men de som inte ger ut lika mycket behåller sin privata sfär intakt. För 

att en kund ska delge privat information krävs att denne litar på organisationen, att 

förtroende finns. När kunden har förtroende för organisationen är nästa steg att göra 

dem bekväma i att delge informationen och sakta men säkert börja samla mer och mer 

information.  
 

Informationsinsamling syftar till själva upptäckten och lagringen av information. Att 

bygga kundrelationer kräver detaljerad och ständigt uppdaterad information om en 

kunds interaktion med ett företag. En kund har oftast flera kanaler för att kommunicera 

med företaget och kan ha kontakt med flera olika avdelningar. Den information som kan 

samlas in i dessa möten kan användas som grund för framtida möten för att skapa bättre 
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relationer. Denna del är därför av stor vikt för att företaget ska få del av den information 

som är nödvändig för framtida kundmöten. (Jayachandran, et al., 2005, s. 178) 

 

Informationsintegrering belyser vikten av att informationen måste spridas inom 

företaget. Även om informationen finns inom företaget på ett eller annat sätt så är det 

inte mycket till hjälp om inte informationen når medarbetaren som behöver den. Som vi 

tidigare nämnde så är förtroende en viktig del i en relation och teorin menar att om inte 

kunderna får ett konsekvent och effektivt mottagande när de möter företaget så kan 

förtroendet försämras. De menar att detta kan ske om kunden lämnar information till 

företaget som sedan inte når den medarbetare som möter kunden. Om information som 

lämnats till företaget tappas bort känner kunden att det inte går att lita på företaget. 

(Jayachandran, et al., 2005, s. 178-179) 

 

Två andra författare som också belyser vikten av kunskapsspridning är Fan & Ku (2010, 

s. 209-210) som lyfter fram hur detta kan påverka lönsamheten med CRM. Författarna 

menar att en ökad kunskapsspridning kan leda till organisatoriska fördelar så som bättre 

back-office arbete, förbättrad strategisk planering, flexiblare anpassning till 

marknadsförändringar, förbättrat beslutsfattande och snabbare och flexiblare leveranser 

av varor och tjänster. Kunskapsspridning har därmed blivit sammanlänkat med företags 

resultat och ses därför som en nyckeltillgång som möjliggör för företaget att bygga 

bättre kundrelationer och därmed förbättra företagets konkurrensfördel på marknaden.  

 

Författarna skiljer på intern och extern kunskapsspridning. Med den externa 

kunskapsspridningen menas det samarbete och den kunskapsspridning som sker med 

företagets samarbetsparter. Med den interna kunskapsspridningen menas den spridning 

som sker inom företaget. Om organisationen uppmuntrar ett kunskapsspridande klimat 

så visade det sig att personalen var mer motiverade att skaffa sig extern hjälp. Men om 

de inte gjorde det var personalen mindre eller inte alls motiverade att använda sig av 

nätverksskapande för att lösa olika problem. Sammanfattningsvis, om företaget skapar 

ett kunskapsspridande klimat så får personalen signalen att det är accepterat eller till och 

med önskvärt att söka extern information och kunskap. Ett ökat samarbete mellan 

medarbetarna skapas därmed och kunskapen sprids lättare mellan individerna. (Fan & 

Ku, 2010, s. 211-212. 218-219)   

 

Informationsaccess belyser vikten av att medarbetare har befogenheter och möjligheter 

att handskas med den information som genereras från kunden eller behövs i kundmötet. 

Denna del är ganska lik informationsintegrering men syftar mer till tillgängligheten av 

informationen och inte själva spridningen. Detta kan inkludera allt från vilka verktyg 

som används för att tillhandahålla information till svårigheterna med att tolka den 

information som finns. Ett vanligt problem är information overload vilket syftar till 

svårigheten att hitta och tolka den information som behövs eftersom att det finns så 

mycket information. Informationen är i många fall heller inte analyserad vilket gör det 

väldigt svårt att tyda vad informationen innebär. (Jayachandran, et al., 2005, s. 179) 

 

Informationsanvändning har blivit indelad i handlingsorienterad användning och 

kunskapsgenererande användning. För att bygga långsiktiga kundrelationer behöver 

företagen använda sig av informationen på ett sätt som stämmer överrens med hur 

relationer byggs. Det vill säga de tre delarna som bygger relationskvalitet; förtroende, 

hängivenhet och tillfredsställelse. Detta görs genom att använda den information som 

finns för att förstå kundernas behov och beteenden, vilket är den kunskapsgenererande 
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användningen. Detta samtidigt som företaget ska använda informationen för att utveckla 

och erbjuda kundspecifika produkter och tjänster vilket beskrivs som den 

handlingsorienterade användningen. (Jayachandran, et al., 2005, s. 179)  

 

Förutom denna beskrivning av vilka delar som informationshanteringen består av inom 

det som författarna kallar för relationsinformationsprocessen kommer författarna fram 

till två olika faktorer som kan påverka denna process, företagskulturen och 

ledningssystemen. Detta anser vi även är av stor betydelse ur ett medarbetarperspektiv 

då dessa delar i de flesta fall inkluderar människan och dess förutsättningar. Nedan 

följer en beskrivning av dessa.  

 

Till att börja med vill författarna belysa att relationsinformationsprocessen har en 

positiv påverkan på företagets långsiktiga kundrelationer. Det vill säga att de företag 

som arbetade aktivt med denna process hade sett en positiv påverkan på sina 

kundrelationer. (Jayachandran, et al., 2005, s. 179; 187) .  

 

En företagskultur menar författarna är de djupt rotade attityder och värderingar som 

finns inom en organisation vilket påverkar de normer och beteenden som är lämpliga 

inom företaget. Författarna beskriver att företagskulturen ska se kundrelationer som en 

tillgång och skapa ett kollektivt medvetande som hela tiden strävar efter att skapa så bra 

relationer som möjligt. Således bör företaget och ledningen arbeta aktivt med 

företagskulturen för att information ska samlas in, lagras, spridas och användas på ett så 

effektivt sätt som möjligt. (Jayachandran, et al., 2005, s. 179; 187)  

 

Den andra faktorn som var viktig för processen var att ledningssystemen inom företaget 

var kundorienterade. Med detta menas de utvärderingar, arbetsbeskrivningar, mål och 

belöningssystem som finns. Dessa representerar det organisatoriska klimatet som 

belyser strukturen och incitamenten som motiverar beteenden inom organisationen. 

Dessa system har även en stor påverkan på den företagskultur som finns och har därför 

stor påverkan på informationshanteringen. Om dessa system är kundorienterade 

motverkas barriärer som annars kan påverka informationshanteringen på ett negativt sätt 

och i stället skapas beteenden som hela tiden strävar efter att sätta kunden i fokus. 

(Jayachandran, et al., 2005, s. 179-180; 187)   

 

Ett annat intressant resultat som studien visade var att om ett företag hade en väl 

utvecklad relationsinformationsprocess så var företagets kundrelationsprestationer högre 

om de använde sig av ett IT-system. Dock visade det sig att om företaget hade en 

mindre utvecklad relationsinformationsprocess så var företagets 

kundrelationsprestationer lägre om företaget använde sig av ett IT-system än för de som 

inte hade ett IT-system. Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att för att ett IT-

system ska vara effektivt och inte försämra kundrelationerna måste företaget ha en väl 

utvecklad relationsinformationsprocess enligt dessa teorier. Detta kräver då att företaget 

har en företagskultur som stöttar detta och ledningssystem som är kundorienterade. 

(Jayachandran, et al., 2005, s. 185-188)    

 

Ytterligare två faktorer som forskningen har visat kan påverka medarbetares CRM-

arbete är deras attityder och deras Knowledgeability, svensk översättning 

Kunskapsmöjlighet. Med attityder menas medarbetares reaktioner, beteenden och 

inställning till deras arbete och arbetsuppgifter. Kunskapsmöjligheter används för att 

beskriva medarbetares förståelse för eller möjlighet till att utföra de arbetsuppgifter som 
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tjänsten kräver. Således kräver ett bra CRM-arbete att medarbetarna förstår och kan 

utföra de arbetsuppgifter som krävs inom ramen för ett CRM-arbete. Detta samtidigt 

som de ska vara motiverade till detta arbete. Det vill säga att de har en positiv 

inställning till CRM-arbetet och är villiga att anstränga sig för att det ska fungera. 

(Rootman, et al., 2008, s. 53-55; 59-60) Dessa fyra faktorer är förstås inte de enda 

faktorerna som påverkar människans informationshantering på ett företag men eftersom 

forskningen på medarbetarperspektivet är begränsat är dessa de faktorer som i dagsläget 

verkar vara kända.  

 

4.2 OL 

För att studera CRM ur ett medarbetarperspektiv har vi använt oss av de delar inom OL 

som vi anser kan kopplas till CRM. CRM-system kan implementeras, en kundfokuserad 

strategi kan beslutas om och information om kunderna kan samlas in. Allt i syfte att 

stärka kundrelationerna. Dock finns det en avsaknad i CRM av förklaringar till hur 

denna information ska göra att företaget blir bättre på sina kundrelationer. Det handlar 

om att utveckla, att ta den information som samlats in om kunden och bygga ett bättre 

erbjudande eller ge ett bättre bemötande nästa gång kunden träffar företaget. CRM tar 

heller inte upp den del av kundinformationen som inte är siffror och andra konkreta 

uppgifter, det vill säga den kundinformation som är implicit. 

 

Det vi behöver för att förstå CRM ur ett medarbetarperspektiv är alltså ett teoriområde 

som behandlar informationshantering och hur ett företag eller en organisation kan lära 

av den för att skapa bättre kundrelationer. Vi behöver också att det teoriområdet tar 

hänsyn till att det är människor som arbetar med kunderna, att det är människor som 

lagrar informationen och det är också människor som ska se till att kundrelationerna blir 

bättre baserat på den information som kommit företaget tillhanda. I organisatoriskt 

lärande har vi funnit teorier kring det vi saknar i CRM-forskningen och ämnar därför 

fylla i luckorna i CRM med hjälp av detta teoriområde. 

 

4.2.1 INFORMATION - OL SOM EN PROCESS 

Informationshanteringen inom OL kan delas upp i olika konstruktioner eller delar, 

vilket har gjorts av bland andra Huber (1991) men senare också av Sinkula (1994) samt 

Slater & Narver (1995). Huber (1991, s. 106-107) beskriver OL som fyra faser; 

kunskapsförvärv, informationsspridning, informationstolkning samt organisatoriskt 

minne. Denna uppdelning kan jämföras med den uppdelning som Jayachandran et al. 

(2005) har gjort för att beskriva relationsinformationsprocessen inom CRM.  Enligt 

Huber är kunskapsförvärv baserat på tidigare erfarenheter samt graden av 

uppmärksamhet, informationsspridning relateras till organisatoriska beslut och 

förutsättningar, informationstolkning beror på kognitiva aspekter och slutligen beror 

dessa tre faser på organisationens minne. Minnet formar hur de olika faserna går till och 

är också där slutprodukten av faserna samlas. 

 

4.2.1.1 KUNSKAPSFÖRVÄRV 

Genom formella och informella organisatoriska aktiviteter hämtas olika typer av 

information in. Huber (1991, s. 90-100) definierade kunskapsförvärv som ”processerna 

då kunskap blir inhämtad”.  Han delade in kunskapsförvärv i fem undergrupper: medfött 

lärande, erfarenhetsbaserat lärande, sekundärt lärande, förädling samt söka och notera. 

Undergrupperna är processerna vari kunskap blir inhämtad. Den första delen belyser att 

individer alltid har med sig en viss kunskap när en organisation startar. Vad en 
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organisation vet när den skapas kommer att påverka vilken information och kunskap 

som organisationen söker, hur den tolkar den och vad den lär sig. Den erfarenhet som 

organisationen har i det organisatoriska minnet kommer således att påverka hur den 

tolkar ny information. Den andra delen behandlar det lärande som sker efter att 

organisationen har uppstått. En stor del av det lärande som sker är i många fall 

omedvetet och ostrukturerat. Detta gör att kunskap i många fall inte uppfattas som 

faktiskt kunskap. Den tredje delen, sekundärt lärande behandlar vikten av att samla in 

information om företagets konkurrenter. För att organisationen ska utvecklas och läras 

behöver organisationen vara öppen mot omvärlden och ständigt söka extern 

information. Förädling avser organisationens utökning av kunskap genom att till 

exempel köpa upp en annan organisation eller anställa fler individer till organisationen. 

Söka avser det aktiva letanden efter information från den externa miljön och notera 

avser det oavsiktliga insamlandet av information angående organisationens externa 

miljö och interna förhållanden. (Huber, 1991, s. 91-100; Slater & Narver, 1995, s. 64-

65) 

 

4.2.1.2 INFORMATIONSSPRIDNING 

Huber (1991, s. 100-101 ) menar att organisationer ofta inte vet vad de vet. De lagrar 

information men vet sedan inte hur de ska tillgodogöra sig den. Avdelningar inom 

företaget som skulle kunna skapa synergieffekter av sin respektive information är ofta 

inte medvetna om detta. Hur de som har information och hur de som behöver 

information hittar varandra är relativt ostuderat. 

 

En organisation kan lära sig utan att varje individ i organisationen lär sig. Detta tyder på 

att informationen inte behöver spridas till alla för att organisationen ska ha lärt sig. 

Spridningen ökar informationens värde eftersom den kan ses i ett bredare perspektiv av 

fler i organisationen än bara den som fick informationen först. Argyris & Schön 

hävdade att det ligger en tvetydighet i att organisationer lär sig genom de erfarenheter 

och handlingar som individerna i organisationen får och utför. De menar att OL inte 

endast är uppbyggt av individuell lärning. Detta betyder att organisationer inte behöver 

ha lärt sig någonting bara för att dess individer gjort det. Vidare konstateras dock att 

organisationens lärande ökar ju fler individer som tar del av kunskapen, tolkar den och 

befäster den. (Argyris & Schön, 1978, s. 9; Huber, 1991, s. 89-90; Slater & Narver, 

1995, s. 65) 

 

4.2.1.3 INFORMATIONSTOLKNING 

Denna konstruktion beror av kognitiva aspekter hos individerna, hur informationen är 

paketerad och kommunicerad, hur mottagaren och informationssändaren gemensamt 

förstår informationen, informationsbelastningen på de som ska tolka samt graden av 

lärande som måste läggas åt sidan för att kunna ta in ny information. Valet av 

kommunikationsmedier spelar en stor roll i hur information tolkas då det handlar om 

hur information paketeras. (Huber, 1991, s. 102-103) 

 

När information tolkas av flera ökar förståelsen vilket leder till att organisatoriskt 

lärande sker. Om informationen inte är likartat paketerad när den sprids kommer inte 

heller tolkningen att bli likartad. Detta indikerar behovet av kommunikationsmedier för 

att skapa standardbetydelser inom organisationen. (Huber, 1991, s. 102-103; Slater & 

Narver, 1995, s. 65) 
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4.2.1.4 ORGANISATORISKT MINNE 

Organisatoriskt minne kan ses precis som en människas minne enligt vissa forskare. Det 

finns sensorer som ser till att ta in rätt information, det finns system för att sortera och 

processera men även för att använda informationen till nya saker. I sin mest 

grundläggande form handlar organisatoriskt minne om att kunna ta fram lagrad 

information som sedan kan ligga till grund för beslut. Informationen består av 

medarbetarna i organisationens minnen, men också av delade tolkningar som gjorts av 

den information som kommit medarbetarna och därmed företaget tillhanda. Information 

kan ses som någonting som är lagrat och som när det tas fram och används förändrar 

beteende. (Walsh & Ungson, 1991, s. 60-61) 

 

Problemen som kommer av ett dåligt organisatoriskt minne är enligt Huber (1991, s. 

105-106) många, ett exempel är att personal slutar och kunskapen försvinner med dem. 

Det som påverkar minnets effektivitet är normer för att lagra information, att 

medarbetarna slutar samt metoder för att lokalisera och tillgodogöra sig information. 

Han menar även att avdelningar lagrar en hel del kvantitativ data för andra avdelningar 

på rutin, utan att veta vad den ska användas till. Detta leder exempelvis till att onödig 

information lagras, eller inte finns tillgänglig så att den kan användas eftersom den 

paketerats på fel vis. 

 

Easterby-Smith (1997, s. 1090) har konstaterat att hur man flyttar innehållet i 

individuellt lärande från individen till kollektivet är ett problemområde inom OL. Han 

påpekar att om en organisation ska lära sig av sin information måste det organisatoriska 

minnet fungera bra. Dels måste informationen kunna lagras men den måste också kunna 

tas fram och användas. 

 

4.2.2 KUNSKAP 

4.2.2.1 IMPLICIT VS. EXPLICIT KUNSKAP 

Det finns olika former av kunskap. Att förstå skillnaderna kan vara av värde för att 

förstå komplexiteten i vad kunskap är och att den kräver olika former av hantering. 

 

Vanligt är att göra en åtskillnad mellan implicit och explicit kunskap. Explicit kunskap 

är den kunskap som kan bli beskriven i ord och siffror och kan bli delgiven i form av 

data. Denna kunskap kan på ett systematiskt och strukturerat sätt spridas mellan 

individer.  Det görs en åtskillnad på objektbaserad och regelbaserad explicit kunskap, 

där det förstnämnda handlar om den kunskap som finns i produkter, foton, 

röstinspelningar och liknande och den sistnämnda handlar mer om regler och rutiner. 

Denna typ av kunskap kommer alltid att kunna stanna i företaget eftersom den har 

lämnat personen som skapade den. Implicit kunskap är svår att förklara i ord. Det är 

personlig kunskap som är inbäddad i erfarenheter och innehåller opåtagliga faktorer 

som personlig tro, perspektiv och värdesystem. Detta gör denna kunskap svår att 

kommunicera och sprida mellan individer och dessutom försvinner den troligtvis från 

företaget om personen som innehade den slutar. Kunskapen är också djupt rotad i de 

värderingar, ideal och känslor som individen har vilket på så sätt påverkar de 

upplevelser och lärdomar som individen skaffar sig. Det går enligt vissa forskare att 

sprida denna typ av kunskap, vilket då sker genom exempelvis observationer och 

imitationer. (Choo, 2000, s. 395-396; Nonaka & Konno, 1998, s. 42) 

 

Choo (2000, s. 396-397) gör ytterligare en åtskillnad och menar att det finns kulturell 

kunskap. Det handlar om vilken tro ett företag har, skapat av erfarenheter och delade 
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värderingar mellan företagets individer. Denna tro skapar sedan underlag för nya idéer 

och beslut. Denna typ av kunskap används för att besvara existentiella frågor som; 

vilken typ av företag man är, vilken typ av kunskap som är värdefull för företaget och så 

vidare. I och med att det handlar om värderingar och tro liknar det implicit kunskap, 

dock är detta en typ av kunskap som stannar i företaget om personalen slutar även fast 

den inte skrivs ner utan bara sprids genom berättelser och historia. 

 

Kärnan i resonemangen är att kunskap bör vara explicit för att den ska gå att sprida. 

(Jackson, 2010, s. 910-911) Jackson (2010) har gjort en sammanslagning av Nonaka & 

Takeuchi’s samt bland andra Huber’s resultat. Han menar liksom Nonaka & Takeuchi 

att omvandling från implicit till explicit information måste ske för att kunskap ska 

skapas.  

 

För att göra implicit kunskap till explicit kan företag använda sig av ”The SECI Model” 

(Nonaka & Konno, 1998, s. 42-45). Modellen är uppdelad i fyra delar; Socialization, 

Externalization, Combination och Internalization. 

 

 Socialization avser de förutsättningar och kommunikationsvägar som krävs för 

att implicit kunskap ska kunna spridas. Det som krävs är att individerna har 

möjlighet att vara tillsammans, vistas i samma miljöer samt ha möjlighet till 

personliga möten och diskussioner. Det räcker således inte med endast skriftliga 

och muntliga instruktioner utan olika forum för möten är en förutsättning. 

 Externalization handlar om själva förvandlingen från implicit till explicit 

kunskap. En förutsättning för att detta ska fungera är att individen känner sig 

trygg med sin grupp och att individen känner sig som en i gruppen. Vidare 

bygger denna del på två nyckelfaktorer. För det första artikulationen av implicit 

kunskap, vilket innebär olika tekniker för att beskriva individens implicita 

kunskap. Detta kan göras genom till exempel bilder för att beskriva ord, olika 

koncept, figurativa språk så som metaforer, analogier, historier och visuella 

förklaringar. Dialog, lyssnande och medverkande av motparten är delar som 

stärker externalizations-delen, vilket belyser vikten av att individerna kan mötas 

och diskutera för att denna form av kunskap ska kunna överföras. Den andra 

delen behandlar vikten av att konkretisera den implicita kunskapen till tydlig och 

lättförståelig information. Detta kan göras genom att individerna får möjlighet 

till att resonera och analysera den implicita kunskapen och genom diskussion 

komma fram till vad den explicita kunskapen i denna situation kan vara. 

 Combination handlar om att sprida kunskapen när den är omvandlad till explicit 

kunskap. Då denna kunskap kan uppfattas som aningen annorlunda, till skillnad 

från information som är av mer kvantitativ karaktär, behövs tydliga strukturer 

och rutiner för hur denna information ska spridas. 

 Internalization är slutsteget i denna process och behandlar användandet av 

denna spridna kunskap. Detta kräver att individerna kan identifiera vilken 

information som är relevant för dem och hur den ska användas. Man kan säga att 

den återigen ska omvandlas till att bli implicit och användas tillsammans med 

individens egna värderingar, personlig tro och attityder. 

 

4.2.3 LÄRANDE 

Individuellt och organisatoriskt lärande har sina likheter. De innehåller båda en process 

bestående av insamling, analys, sortering och bevarandet av information. De är dock 

olika i och med att det individuella lärandet inte sprider informationen till andra. 
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(Popper & Lipshitz, 2000, s. 185) Det finns olika läger också när det kommer till om 

organisationer kan lära. En organisations lärande kan ses som en produkt av sina 

individers lärande. Dock har det senaste åren diskuterats alltmer kring det som Bell et 

al. tog upp redan 2002, att lärande kan lokaliseras till vad som händer i grupper och som 

vi tolkar det: vad som händer mellan individer. Det finns också de som diskuterar att 

organisationer har kognitiva system och minnen, där rutiner, normer, filer, procedurer, 

roller och så vidare samlas. (Antonacopoulou, 2006, s. 456) 

 

Det finns olika typer av lärande, de mest kända teorierna inom området är kanske loop-

lärande (Argyris & Schön, 1996; Argyris & Schön, 1978) och adaptivt/ generativt 

lärande (Senge, 1990). Vi har valt att anta Argyris & Schön’s linje eftersom de hör till 

process-skolan (Bell, et al., 2002, s. 73). Vi har också valt att visa på den forskning som 

utgjorde starten för OL, Cangelosi & Dill’s observationer från 1965 som visar på vikten 

av mål. 

 

4.2.3.1 KUNSKAPSMÅL OCH LÄRANDE 

Att ha mål med den information som samlas in och den kunskap som skapas är också en 

viktig faktor för att informationshanteringen ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Två forskare som var bland de första att belysa detta är Cangelosi & Dill (1965). De 

genomförde observationer på en skolklass, ett game team, som fick bygga upp och 

hantera ett företag. Av deras slutsatser är speciellt en viktig: att organisationer lär sig 

men är dåliga på att visa hur de lär sig. De fann även att teamet de observerades lärande 

var centrerat kring vilka mål som var rätt samt hur valet av mål var sammankopplat med 

beslut. Detta tolkar vi som att om teamet hade haft tydliga mål uppsatta och vetat varför 

och hur de skulle arbeta mer tydligt hade de kunnat fokusera mer på andra saker. Om 

man använder dessa två slutsatser i praktiken skulle en tydlig målbild göra att 

medarbetarna kan lägga fokus på andra saker än att reda ut om de tog rätt beslut. Vår 

tolkning är att om man inte kan visa på hur organisationen lär sig kan inte 

kunskapsöverföring fungera då man inte vet vad som ska vidarebefordras. Teamet i 

Cangelosi & Dill’s observation fokuserade på hur de kunde rättfärdiga deras handlande 

för ledningen, då de inte hade tydliga mål och standarder att nå upp till. Detta ledde till 

att prestationerna i sig inte förbättrades, bara hur de rättfärdigade dem. Dessutom 

konstaterades för det mesta att individerna och undergrupper inom teamet lärde sig 

saker enskilt först. Dessa lärdomar kommunicerades inte och skapade därav spänningar. 

(Cangelosi & Dill, 1965, s. 190; 192-196) 

 

Att ha mål med lärandet och kunskapsspridningen är därför av stor vikt och skulle i 

detta fall kunna kopplas till faktorerna som bygger bra relationer. Det vill säga 

förtroende, hängivenhet och tillfredsställelse. Att ha tydliga mål inom dessa områden 

skulle kunna vara ett sätt att specificera för medarbetarna vad informationen ska 

användas till. Det skulle också göra att medarbetarna skulle veta vad som förväntas av 

dem i kundmötet och vilken information som är viktig att vidarebefordra. 

 

4.2.3.2 LOOPLÄRANDE 

Lärande inom organisationer refereras ofta till Argyris & Schön’s (1978; 1996) teorier 

kring lärande. Dessa författare delar in lärande i organisationer i olika slags loopar. 

Dessa är double loop-lärande och single loop-lärande. Single loop-lärande löser aktuella 

problem men ger ingen lösning till det som är själva orsaken till problemet. Double 

loop-lärande korrigerar de styrande värderingar som är den grundläggande orsaken till 

problemet. (Argyris & Schön, 1996, s. 20-21) Easterby-Smith (1997, s. 1091) menar att 
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feedback och att lära av handlingars konsekvenser är viktigt och kopplar Huber’s 

kunskapsförvärv till Argyris & Schön’s teorier kring just double loop-lärande. 

 

Författarna har utvecklat begreppen espoused theories of action och theories-in-use. Det 

första begreppet avser mål, antaganden, normer och värderingar vilka ligger till grund 

för en individs beteenden. Det andra begreppet omfattar de underliggande normer och 

värderingar som i praktiken styr våra beteenden. Single loop-lärande påverkar ingen av 

dessa delar utan löser bara det akuta problemet. Det ska dock tilläggas att single loop-

lärande är mycket effektivt i de fall där problemen kan lösas utan att det behöver göras 

några förändringar i de organisatoriska strategier, värderingar och normer som finns. 

Problemet kan alltså ändras inom ramen för de värderingar och normer som redan finns 

och en korrektion i dessa är därmed inte nödvändig. Men, i de fall där det krävs en 

förändring i antingen espoused theories of action eller theories-in-use måste double 

loop-lärande ske. Individerna måste därmed omvärdera de värderingar och normer som 

styr deras beteenden. Vanligtvis är det theories-of-use som behöver förändras då det är 

dessa som i praktiken styr beteendet. I vissa fall är dock inte de värderingar och normer 

som måste förändras inkluderade i theories-in-use och förändringen måste därmed 

inkludera en ännu djupare förändring, vilket sker i espoused theories of action. Dessa 

styr de utgångspunkter som påverkar theories-in-use vilket på så sätt även påverkar vad 

som händer i praktiken. (Argyris & Schön, 1996, s.20-27) 

 

Författarna använder sig av begreppet organizational inquiry vilket avser 

organisationens sökande efter kunskap. De faktorer som styr detta är även det som 

påverkar hur organisationens single och double loop-lärande går till. Författarna menar 

att en organisations system för att lära bygger på de strukturer som styr organisationens 

sökande efter kunskap. Dessa strukturer kallas för enablers och delas in i följande delar. 

(Argyris & Schön, 1996, s. 28) 

 

 Kanaler för kommunikation (forum för diskussion, debatt, formella och 

informella mönster för interaktion). 

 Informationssystem, vilket inkluderar organisationens media och teknologier 

(IT-system). 

 Den fysiska miljön som organisationen befinner sig i. 

 Procedurer och rutiner som guidar och styr individuellt och interaktivt sökande 

efter kunskap. 

 System av incitament som influerar viljan och motivationen till att söka efter 

kunskap. 

(Argyris & Schön, 1996, s. 28) 

 

Dessa strukturer påverkas i sin tur av andra faktorer vilka är huruvida organisationens 

mönster av interaktioner är vänskapliga eller fientliga, intima eller distanserade, öppna 

eller stängda, flexibla eller rigida, konkurrerande eller samarbetande, risksökande eller 

riskaversiva, problemsökande eller problemundvikande samt produktiva eller defensiva. 

Alla dessa delar påverkar därmed hur och till vilken grad en organisation kan lära och 

hur till vilken grad single och double loop-lärande sker. En nyckelfaktor i dessa delar är 

om organisationen präglas av ett vinna/förlora-beteende i de intressen och 

maktstrukturer som finns. Exakt vilka konsekvenser det får är beroende av individen 

och dennes subjektiva uppfattning av detta. (Argyris & Schön, 1996, s. 28-29) 
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4.2.3.3 ANDRA TYPER AV LÄRANDE 

Det finns också en skillnad i informellt och formellt lärande, där det förstnämnda 

handlar om observationer, diskussioner och feedback medan det sistnämnda handlar om 

mer strukturerad utbildning. (Arshad & Scott-Ladd, 2010, s. 97-99) Enligt Arshad & 

Scott-Ladd’s (2010, s. 111-112) forskning verkar alla dessa typer av lärande finnas på 

något sätt i verkligheten och det viktiga är att vilken typ av lärande man än satsar på ska 

det passa företagets anställda och situation. Detta mer nutida bidrag till forskningen 

visar på det vi lyft fram ur tidigare forskning; att individen är en pusselbit i 

organisationens lärande, att lärande sker i nätverk och sociala samspel och att valet av 

nya vägar är baserade på gamla erfarenheter. 
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5 PRAKTISK METOD 
I detta kapitel beskriver vi hur den empiriska insamlingen har gått till, vilka urval vi har 

gjort samt vilka metoder vi har använt oss av för att samla in data.    

 

5.1 VAL AV FÖRETAG 

Inom servicebranschen har vi valt att studera ett företag som tillhandahåller restaurang-, 

konferens- och evenemangstjänster. Detta utesluter stora delar av servicebranschen. I 

dagsläget sker kundmöten i någon form i nästan alla företag, interna eller externa. Dock 

ansåg vi det vara för uppsatsens bästa att avgränsa vår undersökningsmiljö till en typ av 

verksamhet. Vi är även medvetna om att det kan vara en skillnad mellan svenska och 

utländska företag, varför vi dessutom valde att begränsa oss till Sverige. Vi har valt att 

inte gå ut med företagets namn på grund av etiska ställningstaganden och istället har vi 

använt termen Företaget. Anledningen till detta är att viss information kan uppfattas 

som känslig för vissa individer inom Företaget och vi vill därför inte peka ut Företaget 

med namn. Vad vi dock kan säga är att Företaget är en av de större anläggningarna i 

Västerbotten och har 56 tillsvidareanställda och 84 årsanställda. 

 

Eftersom syftet med studien är att studera medarbetarperspektivet inom CRM kan vissa 

anse att vi borde ha valt ett företag som använder sig av ett IT-baserat CRM-system. Vi 

är dock av den uppfattningen att CRM är en holistisk företagsstrategi eller 

företagsfilosofi/arbetssätt och behöver därmed inte innefatta ett IT-system. Det vi ville 

studera var medarbetares möjligheter och hinder för deras arbete med information och 

lärande. Utifrån detta ställningstagande ansåg vi inte att ett CRM-system var 

nödvändigt. Slutsatserna kan användas för att förstå hur företagen kan förbättra 

användandet av ett CRM-system men vårt syfte har varit att förstå hur företagen kan 

förbättra CRM-arbetet ur ett holistiskt perspektiv. Vi ser det som att alla företag som 

arbetar med kundrelationer arbetar med CRM, med eller utan IT-system som stöd.    

 

5.2 VAL AV STUDIE 

Studien vill belysa den enskilda individens subjektiva uppfattning om dess verklighet 

när det kommer till information och lärande. Vi använde oss av ett tolkande synsätt för 

att analysera detta. Syftet var inte att kvantifiera den data vi samlade in utan att urskilja 

mönster i de enskilda svar vi erhöll. Enligt dessa ontologiska och epistemonologiska 

förutsättningar använde vi oss av en kvalitativ studie. 

 

Den kvalitativa forskningen ses som en metod för att belysa individernas egna ord och 

inte en kvantifiering vid insamling och analys av data. Denna forskning utgår oftast från 

ett hermeneutiskt synsätt och ser därmed verkligheten som subjektiv och beroende av 

sin kontext. (Bryman & Bell, 2005, s. 39-41) 

 

Genom denna kvalitativa studie har vi därmed samlat in den information som är 

nödvändig för att kunna svara på vår frågeställning och uppfylla vårt syfte. 

Informationen är subjektiv och de svarsalternativ vi fick var okända tills den empiriska 
insamlingen blev klar. På detta sätt fick vi del av information om 

informationshanteringen hos medarbetarna som vi sedan använde oss av för att göra 

lämpliga slutsatser inom det valda ämnet. 
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5.3 INTERVJUER 

Inom den kvalitativa forskningsprocessen valde vi att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Dessa kan delas in i ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. För att 

kunna svara på vår frågeställning och utföra vårt syfte med studien har vi att använt oss 

av en semi-strukturerad intervju. Den semi-strukturerade intervjun ansåg vi var lämplig 

eftersom den till skillnad från den ostrukturerade intervjun har en lista över specifika 

områden som ska beröras samt färdiga frågor inom varje område. Denna lista kallas 

vanligtvis för intervjuguide. Då vi avsåg att undersöka medarbetares 

informationshantering behövde vi ställa specifika frågor kring detta och en helt 

ostrukturerad intervju ansåg vi därför inte vara lämplig. Detta då den ostrukturerade 

intervjun i stort sett helt saknar struktur och bygger till stor del på forskarens egna och i 

många fall relativt lösa minnesanteckningar. Dock var vi inte helt bundna till våra frågor 

i den semi-strukturerade intervjun utan vi kunde också ställa ytterligare frågor om det 

behövdes. Frågorna kunde också byta ordning om vi ansåg att det var att föredra. 

Intervjupersonen vid dessa semi-strukturerade intervjuer hade stor frihet i sina svar men 

skulle försöka att svara på frågorna och inte bara associera fritt inom ett särskilt område. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 361-363) Detta eftersom vi behövde vara mer specifika än att 

bara prata om särskilda områden. 

 

5.4 VAL AV RESPONDENTER 

Utifrån vårt syfte med studien kom vi fram till att ett icke-sannolikhetsurval är det mest 

lämpliga för vår studie. Vårt mål var inte att generalisera våra resultat för den tänkta 

populationen ur ett objektivt perspektiv. Syftet var istället att lyfta fram den subjektiva 

uppfattningen hos medarbetaren när det kom till informationshantering och 

organisatoriskt lärande. De subjektiva åsikterna användes för att urskilja mönster och 

trender istället för generaliserbara data. Dessa utgångspunkter kommer från den 

hermeneutiska kunskapssynen som vi har valt att använda oss av och påverkar således 

det urval vi har gjort i denna studie. Ett icke-sannolikhetsurval grundar sig enligt 

Johansson-Lindfors (1993, s. 92-97) på forskarens egen bedömning av vilka enheter 

som ska ingå i urvalet. Sannolikheten för varje enhet i populationen att komma med blir 

därmed okänd och urvalet kan därför inte generaliseras och ses inte som representativt.  

 

Inom kategorin icke-sannolikhetsurval har vi använt oss av ett subjektivt urval. Det 

subjektiva urvalet baseras helt och hållet på forskarens egen bedömning av vilka enheter 

som bör ingå i studien. Detta kräver dock en viss kännedom om populationen för att 

veta vilka enheter som är speciellt användbara för studien (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

92-97). Urvalet har skett med hjälp av särskilda urvalskrav, vilket gjorde att vi ansåg att 

denna urvalsmetod var bäst lämpad. Denna metod kan även ses som ett 

bekvämlighetsurval men där olika restriktioner har använts för att välja ut särskilt 

lämpade individer till studien (Bryman & Bell, 2005, s. 377-378). Ett 

bekvämlighetsurval använder sig av respondenter som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga för forskaren. Svarsfrekvensen är därför väldigt hög men resultaten blir 

omöjliga att generalisera eftersom urvalet inte är representativt. Detta var dock inte vårt 

mål med denna studie som vi beskrivit ovan och vi såg därför inte detta som ett 

problem. Denna metod är vanlig inom kvalitativa studier då generalisering inte är syftet 

men används även inom kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2005, s. 124-125). I ett 

bekvämlighetsurval kan forskaren även använda sig av olika kriterier för vilka 

respondenter som får ingå vilket då blir detsamma som ett subjektivt urval. Därmed kan 

man säga att vi har använt oss av en blandning av ett subjektivt och ett 

bekvämlighetsurval i denna studie. 
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De kriterier vi hade för att få delta som intervjuperson var att medarbetaren hade en 

tillsvidareanställning inom Företaget, att de hade arbetat på Företaget i minst tre 

månader samt att de skulle ha mycket kundkontakt. Detta gjorde att intervjudeltagarna 

även kunde vara en anställd med chefsansvar eller dylikt så länge arbetsuppgifterna 

inkluderade mycket kontakt med Företagets kunder. Att de var tillsvidareanställda ansåg 

vi var viktigt för att de ska ha fått en ordentlig introduktion till Företaget när de började. 

Tidsramen på tre månader användes för att de skulle ha blivit bekanta med rutinerna 

som finns på Företaget.  Anledningen till att medarbetarna skulle ha mycket 

kundkontakt var att vi i denna studie har avgränsat informationshanteringen till den 

kundinformation som genereras från, och används i kundmötet. Genom detta valde vi 

bort den information som behandlar försäljning, segmentering, 

marknadsföringskostnader, lönsamhet och så vidare. Informationen var heller inte till 

för att utveckla nya produkter eller liknande utan syftade till att skapa långsiktiga 

kundrelationer. Då syftet med denna studie var att belysa medarbetarperspektivet när det 

kommer till CRM-arbetet var detta en relevant begränsning enligt oss. Den information 

vi ville belysa var således den som genererades från och användes i kundmötet, 

behandlades av den enskilde medarbetaren och syftade till att skapa långsiktiga 

kundrelationer. Kundmötet kunde bestå av ett fysiskt möte men också via telefon, mail 

eller dylikt. Se appendix 1 för respondenter. 

 

5.5 ETIK I STUDIEN 

I denna studie har vi valt att inte gå ut med namn på de personer som har deltagit och 

har därför valt att använda oss av fiktiva namn som är könsneutrala. Detta för att 

personer som inte tillhör organisationen med enkelhet ska kunna förstå vilka dessa 

personer är. För att förstå de subjektiva åsikterna hos respondenterna har vi dock vart 

tvungna att beskriva de olika individuella förutsättningarna de olika personerna har. Till 

exempel ålder, hur länge de har arbetat på Företaget, hur länge de har arbetat med 

kundrelationer och vilken tjänst de har. Detta gör att personer inom organisationen 

förmodligen kan förstå vilka personerna är bakom de fiktiva namnen. Alla respondenter 

har dock frivilligt valt att delta och ingen har blivit lovad anonymitet. Vi har också valt 

att inte ta med några citat som kan vara kränkande för någon individ eller påståenden 

som kan vara till nackdel för respondenten i sitt framtida arbete. De gånger vi har varit 

osäkra har vi använt termen respondenten istället för det fiktiva namnet. 

  

5.6 INTERVJUGUIDE 

Vi har byggt våra ämnesområden kring CRM och organisatoriskt lärande men har ställt 

särskilda frågor kring medarbetares informationshantering. Vi har därmed använt oss av 

en färdig intervjuguide med ämnesområden och färdiga frågor. Under varje huvudfråga 

finns det även ett antal färdiga följdfrågor. Intervjuerna har genomförts på det utvalda 

företaget och med en medarbetare i taget. Detta har skett genom en så kallad personlig 

intervju vilket är ett fysiskt möte mellan intervjupersonen och intervjuaren/intervjuarna 

(Bryman & Bell, 2005, s. 140-141). Anledningen till att vi har valt att använda oss av en 

personlig intervju är att vi såg ett stort värde i att kunna ta hjälp av intervjupersonens 

kroppsspråk. Genom kroppsspråket kan vi se om individen ser osäker ut eller verkar 

undra över någonting vilket kunde hjälpa oss att få mer detaljerade svar (Bryman & 

Bell, 2005, s. 140-141). Eftersom Företaget ligger inom ett relativt kort geografiskt 

avstånd såg vi heller inga kostnadsskäl till varför vi inte skulle använda oss av 

personliga intervjuer. Detta brukar vara ett vanligt skäl för att till exempel använda sig 

av telefonintervjuer. Det finns dock kritik till denna typ av intervju. Bryman & Bell 

(2005, s. 140) menar att en personlig intervju kan vara en nackdel då intervjupersonen 
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kan bli påverkad av intervjuaren. Detta kan bero på bland annat kön, ålder, klass, etnisk 

bakgrund vilket kan göra att intervjupersonen svarar på ett sätt som denne tror 

uppskattas hos intervjuaren vilket skapar felkällor. För att minimera denna påverkan såg 

vi till så att intervjupersonen var väl insatt i syftet med studien och hur den kommer att 

genomföras. Detta gjorde vi genom tydliga instruktioner och en bakgrundsbeskrivning 

av vad studien har för syfte. Detta går att läsa om i appendix 2. Intervjuerna har även 

genomförts i ett lugnt och avskilt utrymme för att intervjupersonerna inte skulle bli 

störda och därmed tappa koncentrationen. 

 

Vid användningen av semi-strukturerade intervjuer behöver forskaren som tidigare 

nämnt en intervjuguide. Strukturen på en intervjuguide kan dock variera väldigt mycket 

men huvudmålet är att möjliggöra för respondenten, att på ett så bra sätt som möjligt 

beskriva sin syn på hur de upplever sin verklighet och att intervjuerna rymmer 

flexibilitet. Med det sistnämnda menas att formuleringen av frågeställningarna inte ska 

vara allt för specifik så att det hindrar möjligheten till nya idéer och tankar. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 369) 

 

Vid utformningen av frågeställningar finns det olika slags frågor som kan användas. 

Dessa är enligt Bryman och Bell (2005, s. 371-372) bland annat: 

 Inledande frågor, beskriver bakgrunden eller används för att göra respondenten 

bekväm i situationen. 

 Uppföljningsfrågor, innebär att man fördjupar sig i det som respondenten precis 

beskrev. 

 Sonderingsfrågor, är en uppföljning eller fördjupning av ett svar som givits på 

en direkt fråga, används för att få respondenten att reflektera djupare inom 

området. 

 Preciserande frågor, exakta frågor om ett särskilt tillfälle, tidpunkt beteende 

eller dylikt. 

 Direkta frågor, specifika frågor som är bäst att använda vid intervjuns slut. 

 Indirekta frågor, används för att få fram personens egen åsikt. 

 Tolkande frågor, används vanligen som uppföljningsfrågor, exempelvis ”menar 

du att”? 

 

Det är viktigt att förstå att det finns olika slags frågor och hur de används i kombination 

med varandra för att göra en så bra intervjuguide som möjligt. I vårt genomförande av 

våra intervjuer har vi använt oss av samtliga dessa frågor. De förberedda frågorna har 

bestått av inledande, direkta, indirekta och uppföljningsfrågor som sedan har 

kompletterats med, preciserande, sonderings och tolkande frågor när intervjuaren kände 

att det behövdes. I slutet av varje fråga fanns det också ett antal nyckelord. Dessa har 

använts för att skapa ytterligare följdfrågor och sonderingsfrågor om de svar vi fick inte 

täckte dessa delar. Anledningen till varför vi valde att ha färdiga följdfrågor var för att 

undvika att vi missade någonting. Det viktigaste var att respondenten svarade på 

huvudfrågan men blev svaret inte tillräckligt utvecklat använde vi oss av de färdiga 

följdfrågorna. Följdfrågorna har därför även använts som en checklista för att se till så 

att vi har fått med allting. Samtliga följdfrågor har dock inte använts på alla 

respondenter då vi har ansett att denna fråga har besvarats någon annanstans i något 

annat sammanhang. 

 

Enligt Bryman & Bell (2005, s. 371-372) är det viktiga för intervjuaren att lyssna. 

Lyssna på det som sägs men framförallt på det som inte sägs. På detta sätt kan 
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intervjuaren använda sig av sonderingsfrågor och uppföljningsfrågor för att komplettera 

de ofullständiga svaren. Under intervjuerna har vi arbetat aktivt med att ställa olika 

former av följd och sonderingsfrågor vilket har gett mer utvecklade svar och 

beskrivningar. Nyckelorden har också använts just för att hitta det som inte har sagts. 

 

Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av teorier kring organisatoriskt lärande och 

CRM i denna studie. Inom dessa teorier delar olika författare in informationshantering i 

olika delar. Jayachandran et al. (2005) använder sig av olika dimensioner vilka är 

informationsömsesidighet, informationsinsamling, informationsintegrering, 

informationsaccess och informationsanvändning. En annan författare är Huber (1991) 

som beskriver fyra olika faser; kunskapsförvärv, informationsspridning, 

informationstolkning samt organisatoriskt minne. Eftersom frågeställningen vill ha svar 

på hur medarbetarna arbetar med kundinformation i och från kundmötet anser vi att 

områdena i intervjuguiden med fördel kan bygga på dessa delar. Vi har dock valt att 

använda begreppen insamling, lagring, spridning och hämtning/tolkning. Varför vi 

valde denna uppdelning var för att dessa områden kan inkludera alla delar i de olika 

författarnas uppdelningar. I vissa fall handlar frågan bara om ett specifikt område men i 

andra fall är det en kombination av flera stycken olika områden. Vi har även använt oss 

av två övergripande frågor vad gäller deras syn på deras arbetsmiljö och kundrelationer 

samt en tredje fråga som bara fokuserar på förtroende. 

 

Intervjuguiden finns i appendix, appendix 2. 

 

Inledande frågor – fråga 1 syftar till att ge en bakgrundsbeskrivning av 

intervjupersonen. Denna information är inte till för att urskilja skillnader mellan olika 

grupper utan används för att ge oss en bättre uppfattning vem intervjupersonen är. På 

detta sätt kan vi förstå respondentens subjektiva uppfattning och dennes verklighet på 

ett bättre sätt (Bryman & Bell, 2005, s. 369). Denna beskrivning av respondenten är 

viktig då vi har ett hermeneutiskt synsätt och utför en kvalitativ studie. 

 

Organisatoriska förutsättningar - fråga 2 är till för att ge en grundläggande bild av 

hur miljön och arbetsmiljön ser ut inom organisationen. Dessa frågor är viktiga för att 

belysa den fysiska men också den psykiska uppfattning individen har om dennes 

arbetsplats. Detta kan förstås påverka de svar som kommer att ges i senare frågor, vilket 

gör att denna fråga även är viktigt för att förstå respondentens kommande svar. 

 

Insamling/ lagring/ spridning – fråga 3 är den första frågan inom de olika områdena 

som belyses. Frågan är ganska övergripande vilket syftar till att få respondenten att 

börja tänka och analysera i banor kring information och dess hantering. Vi anser att 

detta var viktigt för att sedan kunna gå in mer på detaljerade frågorna inom de olika 

delarna i informationshanteringen. Frågan syftar till att beskriva hur informationen 

samlas in, lagras samt hur individen delar med sig av informationen som genereras från 

kundmötet. Det som belyses är vilka rutiner och forum som används samt vilka direktiv 

som finns för detta. 

 

Upptäckt/lagring – fråga 4 syftar till att belysa hur Företaget arbetar med implicit 

kunskap. För att inte göra respondenten förvirrad har vi valt att inte använda ordet 

implicit utan använder i stället frågan ”händer det att du får veta någonting, utöver det 

som kundmötet primärt handlar om”. På detta sätt öppnade vi upp för respondenten att 

tänka helt fritt kring vad detta kunde vara då vi anser att den implicita kunskapen kan 
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uppfattas på olika sätt av olika individer. Vidare syftar denna fråga till att beskriva hur 

denna upptäckt går till och hur informationen sedan lagras. 

 

Hämtning – fråga 5 används för att beskriva hur individen upplever sin tillgänglighet 

(access) till tidigare insamlad och lagrad kundinformation som kan användas i 

kundmötet, vilka verktyg som används och vilka organisatoriska förutsättningar som 

finns. Att veta hur den anställde ska använda sig av information underlättar med hjälp 

av mål, strategier och direktiv av vad som förväntas av medarbetaren i kundmötet. 

Därför är följdfrågorna i denna fråga även inriktade på just dessa delar. 

 

Hämtning – fråga 6 används för att beskriva hur tidigare insamlad och lagrad 

kundinformation hämtas av medarbetaren. Frågan belyser var kundinformation finns, 

vem han/hon vänder sig till, om några IT-system används, om det upplevs som svårt att 

hitta den information man söker och hur vet den anställde vart han/hon ska söka efter 

informationen. 

 

Övergripande fråga, kundrelationer – fråga 7 syftar till att beskriva individens 

uppfattning av dennes möjlighet till att skapa bra kundrelationer. Här är det tänkt att 

respondenten ska tänka helt fritt och får därmed beskriva vad som helst som denne 

upplever hämmar eller underlättar detta. Denna fråga syftar primärt till att fånga in 

dimensioner som vi inte tidigare tänkt på och som teorierna inte behandlar. 

Följdfrågorna behandlar även vad respondenten anser är orsaken till att vissa 

kundmöten blir bra och andra dåliga. Vilket vi anser är en förutsättning för att skapa bra 

relationer. 

 

Spridning/tolkning – fråga 9 är en övergripande fråga på hur individen upplever att 

kommunikationen inom organisationen fungerar. Följdfrågorna behandlar 

kommunikationen mer i detalj och tar upp olika delar inom spridning, delgivning och 

tolkning. Frågan syftar till att kartlägga vilka kommunikationskanaler som används och 

hur informationen kommuniceras. Följdfrågorna behandlar även vad missförstånd i 

kommunikationen kan bero på och vad individen upplever kan göras för att undvika 

detta. 

 

Avslutande fråga - Fråga 10 syftar till att få intervjupersonen att tänka igenom det 

som har diskuterats och lyfta fram det som individen upplever kan vara värt att tillägga. 

I detta stadium är relationen mellan intervjupersonen och intervjuaren förhoppningsvis 

god och intervjupersonen är väl insatt i ämnet och tankebanorna. Svaren kan därför vara 

mycket viktiga då intervjupersonen kan ha kommit på saker som den inte har känt att 

denne har fått möjlighet att ta upp. 

 

5.7 BESKRIVNING AV INTERVJUERNA 

För att undvika missförstånd och misstag i intervjuguiden gjorde vi två testintervjuer 

veckan innan vi skulle påbörja intervjuerna. Efter dessa intervjuer ändrades några 

formuleringar och meningsbyggnader för att frågorna skulle bli mer lättförstådda. Vi 

testade också hur lång tid intervjuerna tog på ett ungefär och om respondenten orkade 

hålla intresset uppe under hela tiden. 

 

De riktiga intervjuerna genomfördes under vecka 15 år 2011. Dessa var fördelade två 

per dag förutom på fredagen där vi endast hade en intervju. Således genomfördes nio 

intervjuer med medarbetare från olika delar inom organisationen. Tidsramen varierade 
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mellan 30 minuter till 90 minuter. Anledningen till detta var att en del respondenter 

hade mer beskrivande svar medans andra svarade kort och koncist. Valet av antal 

respondenter gjorde vi genom att utgå från de respondenter som vi ansåg passade in bäst 

på de urvalskrav vi hade. Dessa var nio till antalet och efter att vi hade intervjuat dessa 

ansåg vi att vi hade den data som vi behövde. Vi hade fått utförliga och intressanta svar 

som vi ansåg var en bra grund för analys. 

 

Under själva intervjun delade vi upp oss så att Aline skötte intervjuerna och Niklas 

gjorde anteckningar och analyserade det som sades och ställde olika sonderings- och 

följdfrågor. Detta för att fånga in viktiga delar som kom upp under samtalen. 

Intervjuerna skedde i ett av Företagets konferensrum vilket var en lugn och ostörd 

miljö. 

 

Intervjuerna spelades även in för att sedan transkriberas. Detta kan anses vara viktigt så 

att intervjuaren får med allt som sägs. Om man använder sig av anteckningar är risken 

stor att intervjuaren missar viktig information och framför allt så finns det ingen 

möjlighet att lyssna på intervjun igen för att bilda sig en ytterligare uppfattning av vad 

som sades. Vi kunde på detta sätt underlätta för en noggrann analys samt underlätta för 

vårt minne och dess omedvetna tolkningar. (Bryman & Bell, 2005, s. 374-375) De 

anteckningar som gjordes under intervjun användes således till största del som 

hjälpmedel för sonderings- och följdfrågorna. 

 

5.8 KRITIK TILL PRIMÄRKÄLLORNA 

Informationen som är insamlad från dessa intervjuer är den primära data som vi har 

använt oss av i denna studie. Detta till skillnad från den sekundära data vilket vi har 

samlat in från redan gjorda studier och som belyses i teoridelen. För att den data vi har 

samlat in ska vara så användbar som möjligt har vi som intervjuare sett till att vi var 

ordentligt insatta i ämnet innan intervjuerna, att intervjuerna var strukturerade och 

välplanerade, att vi gav respondenten en tydlig beskrivning av hur intervjun kommer gå 

till, vad den handlar om samt försökte att ha ett så öppet sinne som möjligt. Vi var också 

aktiva med att styra intervjuerna så att vi fick ut de vi ville samtidigt som vi förhöll oss 

kritiska till det som sades för att uppfatta inkonsekvenser eller motsägelser från 

respondenten. 

 

Under intervjuerna uppfattande vi att en av respondenterna upplevde det jobbigt att bli 

inspelad. Vi försäkrade respondenten att det bara var för vårt eget minne. Dock är vi 

medvetna om att detta kan ha påverkar respondentens svar då denne kan ha känt sig 

hämmad av diktafonen. Vilken information vi har missat på grund av detta är väldigt 

svårt att säga och vi låter därför läsaren avgöra detta. Dock vill vi poängtera att det var 

känslan av att bli inspelad och kanske behöva höra sin egen röst som respondenten 

upplevde jobbigt, inte att berätta om sina åsikter. 

 

Några av respondenterna var också aningen stressade under intervjuerna vilket kan ha 

påverkat de svar vi fick. Dock upplevde vi att detta endast var fallet vid två av 

intervjuerna och att det därmed inte påverkade resultatet i allt för stor grad. 

 

Könsfördelningen bestod av tre män och sex kvinnor. Vi anser dock att den ojämna 

fördelningen inte är av vikt i dessa frågor då vi inte har tänkt göra några skillnader 

mellan könen eller bygga några slutsatser utifrån detta. 
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Personerna som har blivit intervjuade arbetar även på olika nivåer och positioner inom 

organisationen. En del har personalansvar och andra inte. En del arbetar mer operativt 

och andra mer administrativt. Vi är av den åsikten att detta är bra för vår studie då vi får 

synpunkter från olika delar i organisationen. Vi får därmed en mer heltäckande bild av 

informationshanteringen och de skillnader som finns på de olika nivåerna. Vi är dock 

medvetna om att vi inte kan generalisera resultaten för någon särskild avdelning 

eftersom vi drar slutsatser för hela organisationen. Men då detta inte är avsikten med 

studien ser vi det inte som ett problem.  
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6 ARBETE MED KUNDRELATIONER I PRAKTIKEN 
Här sammanställs resultaten av den kvalitativa datainsamling vi genomfört. Resultaten 

av intervjuerna presenteras i fyra avsnitt; företaget, företagets interna struktur, kunder 

och kundrelationer samt avsluta med informationshantering. Den ursprungliga tanken 

med empiriinsamlingen var att kartlägga hur informationshanteringen inom Företaget 

såg ut. I den data vi samlade in visade det sig att mycket handlade om organisatoriska 

förutsättningar istället, vilket gör att en stor del av detta kapitel handlar om dessa delar.  

 

6.1 FÖRETAGET 

Företaget vi valt att utförda våra intervjuer inom är ett stort konferens-, restaurang- samt 

evenemangsföretag. Det är en stor aktör i Västerbotten, med kongresser, och evenemang 

som lockar besökare från hela världen. I Företaget finns ett femtiotal fast anställda och 

många extraanställda på grund av verksamhetens karaktär. Flertalet av de fast anställda 

har arbetat i Företaget sedan det flyttade in i lokalerna som används idag, där man i år 

(2011) firar 25-årsjubileum. Företaget ansåg för en tid sedan att de är för mycket 

ordermottagare och har därför under sista året utökat den fasta personalstyrkan på 

utesäljavdelningen. Detta för att aktivt kunna gå ut och söka upp kunderna och inte bara 

sitta och vänta på att de ska ringa. En av säljarna bekräftade behovet av förändringen 

och sa att det märks ”att det är många som inte vet vad man kan använda huset till utan 

man har en förutfattad mening”. 

 

Att leverera mervärden är någonting som finns inskrivet i riktlinjerna för arbetet i 

Företaget fram till 2015. Enligt Alex (vice VD och driftschef) är tanken med detta att 

det ska byggas relationer som ska ge avkastning på sikt. Alex berättade att Företaget i 

led med detta budgeterar för att de som har kundrelationer exempelvis ska kunna bjuda 

kunderna på lunch eller ta med dem på olika evenemang. 

 

6.1.1 ARBETSMILJÖ 

Företaget har konferens- samt kongressmöjligheter, två restauranger samt lokaler stora 

och flexibla nog att husera inomhusfestivaler i. Det finns också kontor för 

respondenterna att arbeta i och självklart tillgång till konferensrum. Den fysiska 

arbetsmiljön är därför varierande. Några av medarbetarna har en operativ del i sin tjänst 

då de vistas i miljöer där både stressen och ljudvolymen är högre, dock har de sina 

kundmöten i lugnare miljöer som till exempel ett konferensrum. Lokalerna och andra 

fysiska arbetsmiljöfaktorer fick bra betyg av samtliga respondenter. Alla kände att huset 

tillhandahåller bra möjligheter till att genomföra kundmöten, både vad det gällde deras 

egna kontorsplatser och möjligheten till att ha möten i husets konferensrum. 

Arbetsmiljön beskrevs som omväxlande rolig och stressig. Respondenterna verkar alla 

nöjda och Charlie (sälj- och marknadsansvarig) beskrev sin arbetsmiljö som ”en 

jättebra arbetsmiljö för den som har ambitioner att göra en förändring, påverka och 

vara med och delta.” Det egna ansvaret Charlie antyder finns är någonting som 

respondenterna återkom till flera gånger och som kommer att behandlas mer nedan. 

 
Överlag var stress den arbetsmiljöfaktor som nämndes mest, dock uppstod den mest i 

perioder. Det visade sig mest i svaren hos de som har delar av sin tjänst förlagd i 

restaurangerna eller arbetar med konferensen. ”det här är ett arbete du aldrig blir färdig 

med. […] du lever med det dygnet runt i princip.” berättade Guy (projektledare/ 

koordinator) som arbetar med konferenser och kongresser. En av respondenterna var 

relativt ny på arbetsplatsen och menade att stressen nog kom från den faktorn. I och med 
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varje ny uppgift menade respondenten att denne kände sig ineffektiv eftersom den var 

tvungen att förstå hur företaget hanterat uppgiften tidigare. Charlie påpekade att arbetet 

har många olika delar som ska hanteras parallellt, vilket gör att man kan känna sig 

splittrad och okoncentrerad. 

 

6.1.2 FÖRETAGETS INTERNA STRUKTUR 

Att hur Företaget fungerar är starkt präglat av de anställdas erfarenhet var mycket 

påtagligt under intervjuerna. Det är flertalet som har arbetat i Företaget i många år och 

det är mycket som fungerar av sig självt.  En av våra respondenter sa exempelvis ”det 

blir ju lite grand så att alla gör på sitt lilla sätt, men att resultatet blir samma sak. Var 

och en hittar ju sin egen väg eller den som den tycker är bekvämast att jobba med” 

Charlie pratade om sina närmsta medarbetare och poängterade att” de kan huset de kan 

det de gör fullständigt perfekt.[…]de vet vad de ska göra och de gör det” Billie tolkar 

att man stannar så länge i Företaget beror på att folk trivs och att det är ovanligt att det 

inte är snabbare personalomsättning. En av de mer nyanställda påpekade dock att ”Det 

enda som är problemet är att alla kan tycka att man borde veta för de har jobbat här så 

länge och man är själv ny.” 

 

6.1.2.1 INTERNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Att det skulle finnas någonting som organisationen kan påverka negativt i arbetet med 

kunder var det ingen som kunde relatera till. Det är istället individens eget ansvar att se 

till att kundmötena blir bra och tiden att göra det är det som organisationen ger dem. 

Alla menade att de har den tid som krävs och attityden hos respondenterna var att har 

man inte det så är det ens eget fel. Cecil (restaurangverksamhetschef) tyckte att om det 

behövs tid så tar man sig tid. Ellis (biträdande restaurangchef) sa ”det är ju kunden som 

är det viktigaste och så får man ta det andra sen.” Svårigheter kom enligt Guy mer med 

”den där kunden som slinker in när man gör nåt och så blir man avbruten […]och 

egentligen har man jättebråttom. Då känner man ju att man kanske slarvar med nåt. 

Vilket man inte gör om jag har bestämt tid med en kund.” Pat (hovmästare ungefär 50 

%, servis övrig tid) var den enda som uttalade ett behov av någonting från 

organisationen, vilket var att mer utbildning kunde vara nyttigt. Pat tillade att ”man 

kanske får utbilda sig på egen hand.” 

 

Möjligheter till flexibilitet finns för de flesta i huset, de som ibland kan ha det svårt med 

det är konferensen. ”ja man kanske är för dålig att säga ifrån att nu kopplar jag bort 

min telefon och går och sätter mig nån annanstans det kan man nog säkert göra men 

det gör man inte.” svarade en respondent. Men generellt vittnar respondenternas svar 

om en stor flexibilitet. Guy uttryckte att ”Allting är möjligt om man ska vända upp och 

ner på huset så borde det också gå men jag har inte provat.” 

 

Alex tryckte på att man inte sitter låst i sina arbetsuppgifter hela tiden. Däremot menade 

Alex att en svårighet ligger i att få fokusera på rätt saker, att det är svårt att arbeta med 

saker som ligger i framtiden samtidigt som man ska leverera i nutid och lära av dåtid. 

”där bör man skilja på […] antingen fysiskt när man jobbar i framtid och håller på och 

planerar nånting då kanske man ska gå till ett annat rum, stänga ner telefoner och sånt 

där va. Eller så kan man skilja på det i tid men det är ganska svårt för oss eftersom vi 

sitter så fysiskt som vi gör då. Där finns det nog också en del att göra.” och när vi 

frågade vad detta berodde på blev svaret ”människan är ju konstruerad så, vi funkar ju 

så.” Billie tyckte att det är viktigt att kunna snurra lite på vem som träffar vilken kund, 
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”där måste man ju vara ärlig och känna fasen det här blir ju inte riktigt bra, vi kommer 

inte varann som vi borde göra, då kan det ju va att nån annan helt enkelt bara passar 

bättre ihop”. 

 

6.1.2.2 FÖRÄNDRINGAR 

Förändringar sker ibland baserat på den information som kommer Företaget tillhanda. 

Alex berättade att ibland men inte så ofta kan informationen resultera i andra sätt att 

arbeta, att de förändrar rutinerna lite. Alex tillade dock att de har hållit på så länge att 

förändringarna inte behövs så ofta. Flera av respondenterna antydde att det pågår ett 

förändringsarbete. Dessa personer verkar också vara de som driver förändringen, de 

som inte gör det nämnde det inte. En respondent menade att ett problem ligger i att 

många har väldigt fasta rutiner efter att ha arbetat så länge inom Företaget och att 

förändringar möter ett visst motstånd.  En av de respondenter som driver förändringen 

berättade att tanken är att de ska bygga långsiktiga relationer, det ska inte ge avkastning 

nu utan i framtiden. Detta ska ske genom många möten och kundträffar och man ska 

satsa på att bygga privata relationer långsiktigt så att det finns inbyggt i systemet. 

 

Charlie tyckte att Företaget behöver ”odla en kultur där man säger att det är viktigt för 

Företaget att du berättar att du kommer med idéer och man måste ha ett system för att 

följa upp.” Charlie sa att det är viktigt att Företaget visar att de tar personalens idéer på 

allvar och att man är benägen att göra förändringar, att man har exempelvis en idélåda 

som man sedan följer upp. Det är också viktigt enligt Charlie att personen som har idén 

är villig att driva den. ”Kan man odla den kulturen att man tas på allvar, jag kommer 

att bli involverad och kanske driva det själv och så vidare, jamen då kan man få folk att 

ta tag i det.” 

 

6.1.2.3 MÅL, STÖD OCH EGET ANSVAR 

Företaget verkar inte ha några säljmål, standarder att leva upp till eller riktlinjer att följa 

för de anställda och det är ingen av respondenterna som uttryckligen fått veta vad som 

förväntas av dem i ett kundmöte. Om de tar rätt beslut menade de flesta att de kände på 

sig. Det som kom fram som kunde liknas vid riktlinjer var att några av respondenterna 

från den större av restaurangerna berättade att de har checklistor som de använder inför 

stora bokningar. Några av respondenterna är med när budgeten läggs, vilket de menade 

är en typ av generellt säljmål. Charlie var en av dem som kände att det finns generella 

mål, men Charlie har själv varit med och satt dem i sin roll som sälj- och 

marknadsansvarig. ”Målen är ju att vi ska komma ut mer ur husen och synas mera […] 

Vårat uppdrag är ju att bli individer som man förknippar med (Företaget)” 

Respondenterna hade dock alla samma anda när de gav svar kring frågan om vad de tror 

att det finns för förväntningar. Det talades om att vara professionell, lösa problem, 

bygga bra relationer, resultat, vara trevlig, att kunden ska bli nöjd och att lyssna. Ellis 

menade att det är bra som det är eftersom det tillåter dem att vara som de är och tillade 

att så länge ingen kritiserar känner Ellis sig trygg i sina beslut. 

 

Stöd från Företaget är någonting alla respondenter känner att de har. Ingen av 

respondenterna ansåg sig heller ha några hinder för att säga vad de tycker till varken 

medarbetare, underordnade eller överordnade. Billie menade att ”man känner att man 

blir hörd och folk tar till sig det man säger.” Ellis kände förut att delaktighet var 

någonting som saknades med närmsta chefen, men efter att ha kommunicerat detta har 

det blivit bättre. I dagsläget är samarbetet bra men kan bli bättre. Billie påpekade ” 
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fattar jag inte så frågar jag. Det är ju hur man är som människa […]hur mycket man 

vågar ta plats”. 

Eget ansvar och frihet återkom respondenterna flertalet gånger till. Företaget verkar 

hysa väldigt stort förtroende för sina anställda och att de får arbetet att rulla på själva. 

Generellt var det mer tal om att man ordnar saker själv och tar ansvar för sin del i en 

process snarare än att man diskuterar och samarbetar. En respondent utryckte att ”Ja 

alltså jag behöver väl inte så mycket hjälp.” och sa senare ”Jag jobbar som jag vill... 

Jag får göra som jag vill.” 

 

Alla ansåg att de har mandat att arbeta utefter eget huvud och de befogenheter de 

behöver. Cecil menade att ”Jag vet ju vad jag kan lova och vad vi kan hålla.” En 

respondent kände att det tog väldigt många år att komma underfund med sina 

arbetsuppgifter men sa att ”vad jag känner idag så har bitarna fallit på plats. […]jag 

vet vad jag kan få besluta och jag är tryggare i en kundkontakt än vad jag har varit 

tidigare.” Billie berättade att ”det finns mycket möjligheter att […] vara med och 

påverka med saker man känner själv att man vill driva.” Alex konstaterade att ansvaret 

ligger på individen och ”det är bra. Men det ställer ju krav på individen.” Cecil som 

har personalansvar känner att det kan behövas auktoritet för att medarbetarna 

underställda Cecil ska acceptera information eller beslut som en person på samma nivå 

gett eller tagit. Vidare sa Cecil att ” det finns en rädsla av att man gör fel. […]Då kollar 

man med mig, går det här att lösa. Och sen så säger jag att jo men vi hittar nån lösning 

på det. Då lägger man direkt in i bokningssystemet ”lovat av XXX”[…]så då har man 

skyddat sig själv.” 

 

6.1.3 FÖRETAGETS INTERNA SAMTALSKLIMAT OCH KOMMUNIKATION 

Uppfattningen om stämningen mellan medarbetarna inom Företaget varierade mellan 

respondenterna men var överlag bra. Inom avdelningarna verkar stämningen och 

relationerna vara bra, dock mellan vissa avdelningar finns det vissa konflikter. Detta 

kommenterades av Guy som sa ”man respekterar alla, men man måste inte älska alla 

för det.”. Där det gnisslar mest verkar vara mellan säljavdelningen och restaurangerna, 

vilket en respondent från restaurangerna menade beror på att ”de gör bokningar som vi 

inte fattar vad de håller på med.” Detta menade en annan respondent som också 

uppmärksammat problemet inte är så förvånande eftersom ”Den som säljer vill alltid 

mer än den som producerar.” Alex tyckte att det är en hel del kamp om makt och att det 

finns några gamla konflikter som är försent att reda ut mellan medarbetarna. 

Relationerna inom Företaget menade Charlie är ganska individstyrda och handlar om 

om man fungerar ihop och känner en trygghet i den andre, person till person. 

 

6.1.3.1 INTERN KOMMUNIKATION 

Hur kommunikationen fungerar inom Företaget rådde det delade meningar om, men de 

flesta ansåg att den fungerar bra överlag. Kim (50 % hovmästare och 50 % på 

evenemangsavdelningen) berättade att det har gjorts förbättringar eftersom att det är 

dålig kommunikation i huset alltid har kommit upp som punkt på möten. Cecil var den 

som var mest negativ och sa ”Jag upplever att den fungerar rörigt och kanske inte alltid 

optimalt. Man går till den där man får bäst svar.” En respondent förklarade att den 

fungerar ”Bra i den bemärkelsen att vet du var du vill ha reda på och av vem så får du 

reda på det. Dåligt i den bemärkelsen att det kanske inte finns någon 

informationsstruktur.” Vidare sa respondenten att ”Jag tror att det finns en dålig tillit 

bland personalen just när det kommer till den här informationsstrukturen. […] vissa 
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människor kan tillgodogöra sig information på andra sätt och information är makt i 

alla grupperingar […]Men när någon sitter på den informationen så känner sig andra 

åsidosatta.” Anledningen till att det ser ut som det gör menade respondenten beror på 

gamla strukturer och att personerna som arbetar har gjort det så länge att de vet vilken 

information de vill ha och hur de hittar den. Kim sa att ”det som är knepigt med 

information är ju lite att folk upplever att de saknar den, men de är inte heller beredda 

att söka den. Och sen när de faktiskt får den serverad via mail så har de ändå inte läst 

det”. 

 

Pat påpekade att en orsak till den ibland dåliga kommunikationen kan vara att ”Det är 

väldigt lite aktiviteter ihop alla tillsammans inom organisationen.” och uttryckte att det 

skulle vara bra med fler avdelningsöverskridande träffar. ”man träffas för lite och 

pratar för lite och då byggs det ju upp irritationer” var Pat’s slutsats. Alex sa ”Jag 

skulle önska att vi i ännu större utsträckning än […] idag […] jobbar mer som ett lag 

och mindre tittar på de gränser som faktiskt finns genom olika funktioner, avdelningar 

och individer och så.” En respondent berättade att de missar helheten ibland eftersom 

man bara ser till sin egen del i processen. Respondenten arbetar mycket med 

restaurangkunder och sa även att denne själv inte brukar ta reda på om kunden har andra 

behov Företaget kan tillgodose förutom den primära restaurangtjänsten, vilket skulle 

kunna vara bra att göra. Flera av respondenterna tyckte dock att samarbetet 

avdelningarna emellan flyter på riktigt bra i de stora projekten, som kongresser och 

festivaler när alla hjälps åt, och att det istället är i de små det kan gnissla. 

Kommunikationen verkar fungera när det väl gäller och personerna iblandade inte tar 

information personligt utan hanterar det utifrån sin yrkesroll och samarbetar. 

 

6.1.3.2 FEEDBACK 

När feedback diskuterades fick vi olika svar av respondenterna. Några menade att man 

både får och kan ge, medan en del bara får. Det verkar inte finnas någon uppmuntran till 

att ge feedback från Företagets sida. Enligt Alex fungerar feedback ”Sådär. Kunde bli 

bättre, det är känsligt.” Cecil tyckte att det fungerade bra ”I alla fall uppifrån däremot 

mellan avdelningarna vet jag inte om vi är så duktiga.” Kim menade att man får 

”jättesnabb feedback”. Pat tyckte att det var svårare att ge uppåt, att för att man ska 

göra det måste man hinna bli riktigt arg först. En respondent från säljavdelningen 

svarade att det fungerar ”mycket dåligt inom Företaget.” och förklarade att ”vi påtar ju 

på i vår egen lilla kammare […] så länge det flyter är det ju aldrig nån som bryr sig om 

vad vi gör. Varken positivt eller negativt, det blir liksom ingen feedback. Men om jag 

går in och säger att nu har jag gjort en bra affär, sen kan jag ha gjort 20 före men jag 

har inte idats säga nåt, ”Åh gu va bra jobbat!” Ja då kan jag tycka, vet du egentligen 

vad vi gör?” och kom senare fram till att det kan bero på att erfarenheten respondenten 

besitter gör att ingen frågar. En av de som arbetar delvis i den stora restaurangen 

menade att de får feedback av säljavdelningen men inte så ofta ger det tillbaka. 

 

En respondent från säljavdelningen berättade att folk är benägna att bara berätta när 

någon gjort fel och att det mer blir påhopp än konstruktiva lösningar, ett resonemang 

som går i led med hur respondenterna tyckte att kommunikationen fungerar. En 

respondent berättade att varje gång det blir någonting fel får man höra det, att man är 

mer villig att berätta om andras misstag än att lyfta konkreta frågor och driva dem 

framåt för att hitta bra lösningar. För att komma runt detta ansåg respondenten att 

uppföljningssystem för att se vad som gått snett borde användas, någonting som 

Företaget idag endast har implementerat på större evenemang. Då, menade 
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respondenten, skulle man kunna se vem som har vilka ansvarsområden och därigenom 

undvika att det blir fel och att det blir påhopp. 

 

Även kring feedback påpekades alltså att folk tar saker personligt. Guy tyckte att om 

feedback ska tas om hand ska den levereras till någon på mellanchefsnivå för att den ska 

omvandlas till någonting bra, ”annars är det lätt att man tar det som kritik.” Är det 

tjafs mellan två avdelningar går man direkt till personen i fråga och tar upp det. De 

gångerna hade det enligt Cecil varit bättre om åsikterna gavs till närmsta chef eller 

arbetsledare för att denne ska bli uppmärksam på att det finns en konflikt mellan 

avdelningarna. Detta småtjafs mellan avdelningarna ansåg Cecil bero på ”brist på 

förståelse för andras uppgifter.” och sa senare att om ”man skulle ha större förståelse 

för vad det innebär för den andra som inte har informationen i tid så tror jag att man 

blir mer motiverad.” 

 

6.1.3.3 MISSFÖRSTÅND 

Missförstånd uppstår ibland inom Företaget, men en respondent sa att det oftast ligger i 

att kunden inte förstår vad de beställt. Missförstånd mellan medarbetarna som inte beror 

på kunden uppkommer enligt en annan av respondenterna när information sprids i ett 

alltför tidigt skede. Då menade respondenten att det uppstår ryktesspridning eftersom en 

del personer inte är mottagliga för förändringar och utveckling. Respondenten sa att 

personerna ifråga då verkar föreställa sig det värsta som skulle kunna hända om det som 

informationen handlar om blir verklighet, och ”Då kommer all din energi gå åt till att 

plocka ner det från värsta scenariot.” 

 

Kim tyckte att missförstånd kan uppstå på grund av att informationen i 

bokningssystemet är inlagd så att man inte förstår. Kit (hovmästare med driftsansvar 

lilla restaurangen) sa att det alltid kommer att bli missförstånd ”särskilt när det handlar 

om att läsa sig till saker. Det är därför man pratar också. Oftast är det när man inte 

hinner läsa och prata tillsammans.”Alex svarade att det kan finnas systemrelaterade 

svårigheter när man ska hitta information, ”att den inte har lagts in som den ska.” 

Systemet i sig menade Alex att det inte var något egentligt fel på, utan att det handlar 

om användaren. En respondent tyckte att det inte är vardagsrutinerna som leder till 

missförstånd utan det är de större mer komplexa projekten. Billie påpekade att ”det kan 

ju vara stress eller andra saker […] Men det kommer ju alltid att ske, den mänskliga 

faktorn är ju som den är.” 

 

För att undvika missförstånd tyckte en respondent att det behövdes mer 

informationsstruktur. ”alla ska veta vart informationen finns, alla ska känna sig trygga 

med att man får informationen och man ska känna sig trygg med att alla får samma 

information vid samma tillfälle.”  Alex pratade också om att mer dokumentation kan 

vara bra, men att det kan bli på bekostnad av flexibiliteten. Överlag verkade 

respondenterna anse att muntlig komplettering till skriftlig information är det bästa 

sättet att undvika missförstånd. 

 

6.1.3.4 FÖRSTÅELSE 

Bristen på förståelse för de andra avdelningarna var alltså någonting som togs upp av 

respondenterna som förklaring till kommunikationsproblemen. Även om Företaget är 

beroende av samarbete avdelningarna emellan verkar inte förståelsen för den andres 

situation vara tillfredställande. En respondent från den stora restaurangen pratade om att 

det ibland görs bokningar av säljavdelningen som är svåra för restaurangen att 
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genomföra. När vi frågade vad respondenten tror är anledningen till detta blev svaret 

”jag tror egentligen att det är att de egentligen bara vill tillmötesgå kunden utan att 

tänka ifall det egentligen funkar.” och fortsatte med att berätta att om någonting händer 

hanteras det muntligt och då brukar det bli bättre på just den punkten. Alex menade att 

man behöver en hyggligt god uppfattning om helheten, ”alltså vad de andra pysslar 

med.” och sade senare att man kanske borde praktisera hos varandra för att få lite mer 

förståelse. Cecil sa att det kan vara så ”att man tror att andra inte har samma fokus som 

en själv. […] att man har fått såna signaler att den här tänker mest på egennyttan, 

istället för kundnyttan.” och fortsatte med att säga att det skulle vara bra om personer i 

Företaget kunde lita på att beslut togs för Företagets bästa, för att investera i 

kundrelationerna, och inte för att sätta andra i svåra situationer. 

 

6.2 KUNDER OCH KUNDRELATIONER 

De storkunder som finns har delats upp mellan de som arbetar med kundrelationer inom 

Företaget, dessa är då personernas ”egna kunder”. Dessa kunder har personerna en mer 

långsiktig relation med, samtidigt som de hanterar nya kunder som kommer till 

Företaget för mindre evenemang. En av respondenterna berättar att det är möjligt att ta 

över kunder emellan varandra om det skulle behövas, men att kunden alltid kommer 

tillbaka. Detta sades bero på att relationen finns med personen ifråga främst, men att 

kunden kan känna sig trygg andra medarbetare inom Företaget också. 

 

En bra kundrelation är enligt respondenterna när man har en bra kommunikation, när det 

finns förtroende, när man förstår varandra och när det är en relation som genererar 

affärer samtidigt som den är långsiktig. Cecil sa att det var när de ”litar på oss och vi 

litar på dem. Man har en öppen bra dialog med kunden och vet vad de förväntar sig.” 

Charlie påpekade att ”Självklart levererar vi en bra produkt, men framförallt en 

personlig relation är den bästa relationen.” En respondent beskrev att denne genom en 

kund fått höra om en person som kunde vara Företaget behjälplig och sa att detta var ett 

bra exempel på ”en bra kundrelation för då får man veta mer, det är en relation helt 

enkelt.” Kit påpekade att även om någonting blivit misslyckat kan det vara bra om man 

får reda ut det på ett bra sätt med gästen. Om det är en bra kundrelation trots misstagen 

är det ännu bättre. 

 

Vissa kundrelationer berättade en respondent är mellan denne och kunden, men att ”det 

blir ju som ändå mig i Företaget.” Guy pratade om att relationen och upplevelsen av en 

kund är personlig och att ”Ett förtroende, det är jätteviktigt i en kundrelation.” Detta 

menade Guy kom genom att man var sig själv och påpekade även att ”Om kunden inte 

känner sig trygg då öppnar den sig inte heller.” Kim sa att det är bra om man får 

kunden att känna att den är i trygga händer. Hur man bygger förtroende menade 

respondenterna handlar om att vara pålitlig, att leverera det man lovat och gärna lite mer 

än det i början av en relation. Alex menade att samtidigt som det är viktigt att hålla vad 

man lovar ”vet jag att vi klarar mer än vad många i organisationen tycker och tror.” 

Respondenterna tyckte att man bör i en kundrelation visa att man lyssnar, tar åt sig vad 

kunden ta allt kunden säger på allvar. Kit menade att dessa ingredienser står för minst 

80 % av ett bra kundmöte. Alla respondenterna tyckte att Företaget möjliggör för dem 

att bygga förtroende. En respondent pratade om att vara personlig, att det är någonting 

hela Företaget har som approach. Alla respondenter verkade gå in i kundmötet med sin 

person som insats. 
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Möjligheterna till att skapa bra kundrelationer ansåg alla respondenterna är bra. Kim sa 

att ”vi är rätt så flexibla här i huset just för att kunna lösa konstiga saker”. Billie 

kommenterade att det helt enkelt är upp till en själv, vilket går i led med tidigare 

resonemang från respondenterna kring eget ansvar. Respondenterna tyckte att det inte 

fanns någonting som hindrade i arbetet med kunder och kundrelationer. Charlie menade 

att ”Allt bygger egentligen relationer och att jag får en relation med kunden och att de 

tycker att jag verkar pålitlig, kul och trevlig och vill ha med mig att göra, därför är de 

villiga att komma hit.” 

 

Konkreta vägar till en bra kundrelation kan vara att ha tid till och vara påläst inför 

kundmötet, ha tillgång till information om kunden men också att följa upp med mail om 

vad som diskuteras Företaget och kunden emellan. En respondent menade att det är 

viktigt att övriga avdelningar i huset fungerar bra, men att det är någonting som man 

inte själv kan påverka, bara hoppas på sker. En annan påpekade att för att kunna 

leverera det man lovat behövs ”Duktig personal som förstår vikten av att kunden får det 

man har lovat”. 

 

Om ett kundmöte blir bra eller dåligt står och faller med den personliga prioriteringen 

enligt Kim som också sa att ”Jag tror inte att det har med Företaget att göra.” Cecil 

tyckte att det har med hur mycket man förbereder sig innan att göra och detta i form av 

att se till att man har bra information.  Cecil berättade att det oftast blir ett bättre möte 

med en återkommande kund eftersom man då vet vad kunden vill ha och förväntar sig. 

Dock ligger det en risk i att man då tar det för givet och inte lyssnar på kundens 

önskemål. Billie menade att det handlar om personkemi och att man måste läsa av 

kunden, att en del bara vill prata affärer och då får man helt enkelt vara flexibel och 

göra det. Billie påpekade också att man inte kan ha en mall för hur kundmöten ser ut 

men att man kan ha delar, information andra saker som ligger i botten som en trygghet. 

”Men resten är ju liksom upp till varje individ att utveckla sitt eget sätt att prata med 

kunden.” 

 

Respondenterna pratade om att för att kundmötet ska bli bra ska kunden själv veta vad 

den vill, gärna fråga mycket och vara lätt att få tag i. Timing och att man ska ha förstått 

vad kunden behöver var två andra viktiga förutsättningar för ett bra kundmöte. Pat 

nämnde att det därför var viktigt att lyssna på kunden. Det bästa kundmötet är enligt 

Charlie de ”när man förväntar sig minst.” En annan respondent tog upp mervärden och 

sa ”att leverera mervärden bygger ju på att du i kundmötet precis just då, levererar 

nånting utöver det som kunden har förväntat sig.” Ett dåligt kundmöte kan det bli enligt 

en av respondenterna ”Där det inte finns något relationsbyggande utan jag är där för 

att tala om hur många kvadratmeter vi har och kostnader.” En annan respondent 

pratade om företags- men även etniska kulturkrockar, att det är en faktor som kan göra 

att ett kundmöte kan bli dåligt. 

 

6.3 INFORMATIONSHANTERING 

6.3.1 HUR INFORMATION KOMMER IN I FÖRETAGET 

Information från kunderna kommer Företaget tillhanda på olika sätt. Dels finns, som 

tidigare nämnt, utesäljavdelningen som aktivt går ut och skapar en relation, som en av 

säljarna beskrev det att dennes jobb var ”att komma ut och berätta mer om huset för 

folk och bara bygga relationer och känna liksom att de kan ringa till mig. Sen om de 

ringer in […] då slussar jag över det […] till koordinatorerna. Om information inte kan 

hanteras av respondenterna själva skickar de vidare den inom organisationen. Det kan 
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också vara så att någon inom Företaget hör talas om någonting och då skickar ut en 

säljare för att driva den processen. De menar att kunden ska känna att säljaren är trevlig 

och att därför lägger de nästa firmafest i Företagets lokaler. Det handlar mycket om att 

skapa relationer som tidigare poängterats. 

 

Två gånger per år genomförs en enkätundersökning som Företaget beställer. Charlie 

berättade att de gör det för att få reda på vad folk tycker och få dem att lämna 

information. De vill veta vad som gör att kunderna både väljer och inte väljer dem, detta 

eftersom de vill utvecklas. Sammanställningarna jämför Företaget mellan åren för att 

kunna följa upp vad kunderna tycker i den breda bemärkelsen. Sedan används dessa 

jämförelser som en målbild inför nästkommande år och kundernas kommentarer 

resulterar i olika förbättringsprojekt, exempelvis om ventilationen klagas på är tanken 

att ett projekt för att förbättra den sjösätts. 

 

När det gäller att få kunderna att delge information sa alla respondenter att det helt 

enkelt gäller att ställa frågor. En respondent berättade att denne brukar maila till större 

sällskap efter att de varit hos dem och då ge kunden en chans att ge feedback. Billie 

berättade att det är lika med en analys av de behov kunden har och menade att det gäller 

att ”titta på om det finns kanske mera användningsområden för dom att använda oss. 

[…]försöka bredda så att vi får dem mer som helhetskunder.” Alex svarade att även om 

de inte gör det strukturerat och genomtänkt så görs det eftersom de är beroende av att få 

information. Kring större evenemang menade en respondent att de arbetar så att de 

försöker dra ur dem precis all den information som går att få. Informationen kan vara 

vilken typ av information som helst, inte bara tillhörande just det evenemanget. Denna 

allmänna information som framkommer registreras inte i något bokningssystem utan 

blir en del av den kundkontakt respondenterna själva bygger upp med kunden och som 

istället lagras i minnet eller på annat individuellt valt sätt. 

 

Att plocka upp information i ett kundmöte som inte har med den primära 

mötesanledningen att göra tyckte alltså några av respondenterna att de gör. Många 

svarade att de känner på sig när informationen är viktig. En respondent menade att det 

är sällan man tycker att kundernas åsikter är helt oväsentliga. Respondenten sa att man 

självklart vill förbättra om det är någonting kunden tänkt på som de saknar. Cecil 

poängterade att det är erfarenheten som gör att man vet om någonting är viktigt eller 

inte och kan man inte hantera ärendet får man skicka den vidare till någon annan i 

Företaget. Charlie sa att det inte finns några riktlinjer kring detta men att det man fångar 

upp i ett kundmöte måste man själv känna hur relevant det är och vem man ska 

förmedla informationen till. ”det funkar så länge alla är intresserade av att förändra 

och ta del.” tillade Charlie. 

 

Alex berättade att informationen exempelvis kan vara trender, ”sånt som är relevant för 

oss i vår framtida utveckling.” Cecil brukar gå direkt till berörda personer och berätta 

om det uppkommer någon information som kan vara viktig för andra inom Företaget. 

Exempelvis kan det vara att en kund har en viss personlighet och det kan vara bra ”att 

man vet om det i förväg då tacklar man det ju på ett annat sätt.” Det finns dock inget 

system för det vilket Kim menade kunde vara bra att ha, men visste inte riktigt hur man 

skulle designa det. ”För samtidigt vill man ju inte skriva ner att folk har lite underliga 

grejer för sig. För man vill ju inte riskera att de får syn på det sen” 
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6.3.2 HUR INFORMATION LAGRAS I FÖRETAGET 

Företaget använder sig primärt av ett stort bokningssystem, men restaurangerna har 

även ett mindre separat bokningssystem bara för dem. Guy menade att den mindre 

restaurangen exempelvis inte använder sig av det stora bokningssystemet för att ta reda 

på information och menade att det beror på att det förut var två bolag. ”att integrera det 

bolaget i vårat, i helheten det har gått lite trögt vi är inte riktigt där än.” Alla 

respondenter uttryckte att bokningssystemet är där de vill att informationen ska finnas. 

Vad som ska stå där råder det dock delade meningar om. De exempel som togs upp 

varierade, respondenterna verkade vilja ha olika typer av information och någonting 

som var relevant för en var irrelevant för någon annan. Kim menade på att det inte finns 

några nackdelar med att det finns mycket information i bokningssystemet eftersom man 

i systemet kan välja vad man vill och inte vill se. 

 

Den grundläggande kundinformationen som kommer Företaget tillhanda samlas alltså 

som rutin in i något av bokningssystemen och blir tillgänglig för de som behöver den. 

Alex berättade vidare att ”sen finns det ju en massa annan information förstås och den 

överförs för min del och det tror jag man nästan kan säga att allas del är i princip 

muntlig till de som är berörda.” och uttryckte även om det stora bokningssystemet att 

”det som inte finns där kommer inte att hända.” Det rådde dock delade meningar om 

detta var ett tillräckligt system för att lagra information. En respondent uttryckte att det 

fungerar nu när de är så pass få att de lätt kan prata med varandra, men om 

personalstyrkan som hanterar kunder skulle öka skulle det inte fungera. En respondent 

som inte var nöjd ville lagra mer kundinformation ”alltså att vi använder ett CRM-

system, vi har ett sånt men vi använder det egentligen inte eller väldigt lite.” och 

förklarade behovet med att berätta att de i dagsläget har olika lagringsmetoder vilket 

respondenten ansåg inte är hållbart. 

 

Kommer det in ett klagomål från en konferenskund som leder till att någonting ska vara 

annorlunda nästa gång kunden besöker Företaget skrivs det in i bokningssystemet vid 

varje kund. Det finns dock inget system för att personalen ska bli påmind om den nya 

rutinen inför varje kunds ankomst. På den lilla restaurangen skrivs det inte in, som för 

konferensgästerna, om någonting ska kommas ihåg till nästa gång. Det har alltid funnits 

motstånd till att det ska dokumenteras, men utvärderingar är någonting som har pratats 

om ska börja göras. En respondent sa att datasystemet skulle kunna hantera en utökad 

informationslagring men att problemet kanske mer sitter i användaren. På den stora 

restaurangen dokumenteras det efter varje avslutad middag till skillnad från den lilla 

restaurangen. En anledning berättade en respondent är att ”det är ju alltid bra att kunna 

gå tillbaka och kunna kolla på vad det åt föregående år så man inte kommer med en 

offert med samma meny igen som förslag till exempel.” Det görs dock ingen samlad 

utvärdering där exempelvis teknikavdelningens inblandning i kvällen dokumenteras. 

Kim berättade att dokumentationen och utvärderingarna Kim gör är för sin egen skull. 

 

6.3.2.1 REFLEKTIONER KRING LAGRINGSMETODERNA 

Det varierar alltså mellan respondenterna hur de lagrar information. Enligt de flesta av 

respondenterna finns inga satta rutiner från Företagets sida kring hur information ska 

lagras. Detta resulterar, som påpekat ovan, i att många lagrar information på olika sätt 

och med olika nivå på detaljerna. Pat sa” jag har mitt egna lilla system. Jag gör ju mina 

egna grejer och blir bara trött när jag hör att det ska skrivas ner på papper.” Främst 

verkar det dock vara det stora bokningssystemet som används, men alla kompletterar 

även med andra typer av lagringsmetoder. En respondent sa dock ”jag har ju varit med 
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från start och varit med och utvecklat så det är ju klart att det som finns har jag ju tagit 

fram för att jag och mina arbetskamrater ska kunna jobba med det här.” 

Respondenterna berättade att deras lagringsmetoder består i att exempelvis helt enkelt 

lägga informationen på minnet eller så skriver de ner den för hand eller i datorn. Att 

medarbetarnas rutiner är utarbetade individuellt kommenterade en respondent med att 

det är på gott och ont, ”vi vill ju vara maximalt flexibla, för tydliga rutiner tenderar ju 

till att minska organisationens flexibilitet.” 

 

Några av respondenterna tyckte som nämnt ovan att det vore bättre om det 

dokumenterades mer och att det i så fall skulle finnas ett system för det. En av 

anledningarna till detta sade de vara att kunna falla tillbaka på vem som är ansvarig. En 

respondent menade att attityden ibland kan vara ”det är inte mitt problem.” och tyckte 

att det skulle vara bra om överenskommelser dokumenterades så att man visste vem 

som skulle göra vad. ”Men vi har ju inte de rutinerna, det är sånt som vi måste jobba 

på och försöka hitta.” sa respondenten. 

 

Även om det inte finns rutiner från Företagets sida menade Alex att det finns en kultur 

kring hur man lagrar kundinformation. ”Den mesta av informationen terminerar i våran 

säljavdelning därför att det är dem som sitter och tar emot alla bokningar […] och ser 

till att informationen kommer in i systemet. […]om det är nåt muntligt så är det den av 

säljarna som äger just den kunden som får den informationen” Att någonting missas 

kan vara på grund av att en del inte har tillräcklig datavana. 

 

Respondenterna återkom flera gånger till att datasystemet inte kunde vara det enda sättet 

att lagra information. Som ovan nämnt använder alla bokningssystemen som bas, men 

kompletterar med andra individuella lagringssätt. En respondent påpekade att ”du kan 

ju ändå inte skriva in allting i en dator. Det gör man inte.” Billie sa att i ett kundmöte 

ska man få ut så mycket information som möjligt men har man inte förmågan att läsa av 

en person kan man ha hur mycket lagrad information som helst men ändå inte komma 

fram till rätt saker. ”det finns som ingen manual, för läser du innantill så självklart kan 

du få svaren men det är fortfarande inte vad kunden har förväntat sig.” Guy påpekade 

att när man skriver ner någonting blir det annorlunda än när man säger det, och även om 

man har ett perfekt IT-system måste man vara noga med hur man formulerar 

informationen man skriver in. Guy sa att det är likadant när man skickar mail, att man 

måste vara försiktig med hur man uttrycker sig så att ”mottagaren ska uppfatta det som 

jag vill att den ska göra och inte tolka nånting fel för den hör ju inte mina nyanser i 

orden.” 

 

6.3.3 HUR INFORMATION SPRIDS I FÖRETAGET 

Kundinformation sprids inom Företaget öga mot öga, via bokningssystemen, via mail, 

genom dataskrivna dokument som finns tillgängliga på delade hårdiskar, post-it-lappar, 

möten och per telefon. Generellt verkar kommunikationen ske muntligt. Det finns även 

ett internt nyhetsbrev som skickas ut till personalen en gång i månaden och 

restaurangerna har personalmöten. Information som sprids är generell och en del 

respondenter uttryckte att det vore bra om en del av informationen kunde vara mer 

riktad. Innan information sprids känner Alex att den ibland behöver bearbetas, ”Så ser 

jag ett mönster, nu har vi flera stycken som tycker samma sak om oss. Ja då får man ju 

fundera, varför gör de det då, är det nåt i våra rutiner som vi behöver skruva på?” 
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Ett behov av muntlig överföring av information tyckte alla respondenter att det finns. 

En respondent sa att man behöver förmedla en magkänsla, vilket denne menade är 

otroligt svårt att skriva ner. Kit påpekade även att ”lite konversation måste man ju ha 

ändå, jag kan ju uttrycka mig klumpigt.” Alex sa att speciellt restaurangtjänsterna ofta 

är så pass komplexa att den som säljer inte kan få in allting i systemet. Därför, menade 

Alex, måste man ha en muntlig dialog som kompletterar. 

 

Det verkar dock inte finnas någon tydlig linje kring hur kundinformation ska spridas 

annat än den grundläggande informationen som sprids genom bokningssystemet. Några 

tyckte att det borde diskuteras internt hur de ska kommunicera. Guy påpekade att 

systemet är bra men vissa borde ”kanske ta lite mera ansvar för att motta 

informationen.” Respondenterna verkar välja det sätt som är mest bekvämt för dem 

själva. Alla respondenter ville dock bli delgivna information på samma sätt som de 

själva delger vilket betyder att ingen kommer ha det sätt som passar dem bäst. Ellis 

pratade om att det ibland kan vara svårt att få ut information, ”Och då är det ju lite det 

här att man får ta ansvar […]Att man frågar och att man söker information själv.” En 

respondent yttrade att det vore bra med ett intranät, eftersom då skulle ansvaret föras 

över på individen och att det skulle då kunna sägas att ”Information finns, du måste 

faktiskt ta ett ansvar för att ta del av den också.” En annan respondent uttryckte att det 

är synd att det inte finns ” nåt bra system för att liksom kunna se vad som händer i hela 

huset […] man är ganska insnöad på sin egen lilla avdelning.” och gav förslaget att ha 

en stor tryckskärm som grafiskt visar hela huset och vad som händer i varje lokal 

eftersom man då skulle kunna få en överblick om vad som händer. 

 

6.3.3.1 FORUM FÖR INFORMATIONSSPRIDNING 

Kulturen är sådan att personalen i hela huset äter frukost tillsammans och sitter även ner 

på eftermiddagarna och fikar tillsammans. Eftersom Företaget har kunder både dag- och 

kvällstid samlas inte all personal vid dessa tillfällen och det är inte heller alla som 

arbetar dagtid som närvarar. En respondent berättade att i och med dessa fikatillfällen 

finns en bra möjlighet för informationsspridning och diskuterade faktumet att alla sitter 

med samma människor varje gång. Respondenten ansåg att det hade varit bra om man 

löst upp de grupperingarna så att man istället skulle sitta med personer från olika 

avdelningar. Dessa tillfällen nyttjas alltså i nuläget väldigt lite och är en möjlighet för 

ökad informationsspridning. 

 

Personalen som arbetar i restaurangerna har personalmöten att delge kundinformation 

internt via. Den lilla restaurangen har även en whiteboard som ska fungera som både 

informationsinsamlare och som spridningsverktyg om det är information som 

personalen vill ska tas vidare av någon arbetsledare eller chef. En respondent menar 

dock att de har mest ”pratat om att vi ska jobba men vi jobbar inte så. Det görs inte.” 

Detta kan enligt respondenten bero på ointresse. 

 

Det antal möten som finns verkar enligt respondenterna vara tillräckliga. Dels har 

säljavdelningen möten, det finns torsdagsmöten som samlar representanter från alla 

avdelningar och det finns ett måndagsmöte där vice VD’n tar upp relevant information 

om saker som har hänt eller händer under veckan. Den som har storkunder eller egna 

bokningar dubbelkollar allting innan torsdagsmötena och sedan under själva mötet går 

man igenom helgen som kommer och hela veckan efter så att alla medverkande har en 

chans att komma med kommentarer. Cecil påpekade dock att ” det kanske är fler än en 
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som ska titta igenom en gång per dag titta igenom kundens bokning och inte bara dra ut 

sin lista bara se sitt jobb.” 

 

6.3.3.2 SAMTALSKLIMATET OCH DISKUSSIONER 

Hur klimatet är för informationsspridning antydde respondenterna beror mycket på vem 

som mottar informationen och hur öppen personen är för informationen. 

Respondenterna verkade tycka att en del tar information personligt snarare än 

konstruktivt. Guy kommenterade att ”det finns väl i varje organisation. Det beror väl 

på hur man är som människa” 

 

En del verkar diskutera kundinformation och relationer, men det var bara ett fåtal som 

uttryckligen sa att man diskuterade hur man ska arbeta med frågorna. Den stora 

restaurangen och utesäljavdelningen var de två avdelningar där man diskuterar 

kundrelationer. Att diskutera mellan avdelningarna var inte någonting som verkade vara 

vanligt förekommande. En del var öppna för fler forum att diskutera kundrelationer i 

och en del kände att de som finns idag räcker. 

 

6.3.3.3 DELGIVNING 

Det var ett fåtal av respondenterna som kände att det finns saker de inte delar med sig 

till andra inom Företaget, detta menade de beror på att det kan vara saker som inte är 

redo att presenteras. En respondent sa att det kan vara ”på ett sånt tidigt stadium av en 

idé och skulle jag droppa den då skulle många i organisationen kanske börja direkt 

”jamen det går ju inte”, ”så kan man ju inte göra”, ”nämen så har vi aldrig gjort 

förut” […]droppar du det för tidigt och inte kan svara på frågorna eller inte har tänkt 

igenom om du inte vet då blir det bara ännu jobbigare för du kommer få så mycket 

frågor och så kommer folk tycka att de är oinformerade och så kommer de tycka att det 

är fan ingen ordning, det är ingen struktur […]då är det bättre att man sitter på det 

istället tills man vet” Vi fick också höra att det dåliga med att de som arbetar i Företaget 

har gjort det väldigt länge är att de är vana vid vissa rutiner. Därför menades det att en 

del saker var bäst att hålla tyst om eftersom de kunde skapa onödig oro. 

 

Charlie känner att återkoppling från kundmöten sker och att det finns ett ömsesidigt 

intresse att driva processen att leverera bättre kundmöten ”vi har en ständig dialog 

kring kundrelationen.” Däremot är det ingens ansvar och det är upp till den som får in 

feedbacken att sprida den vidare. En del kunder mailar exempelvis in spontant vilket då 

sprids till berörda. Det finns inga rutiner varken för hur klagomål eller önskemål 

hanteras. Charlie sa att om det är någonting kundspecifikt tas det muntligt med berörda 

personer och är det mer omfattande synpunkter då skriver man ner det. Kim brukar titta 

på dokumentationen efter att kunden haft sitt evenemang men också fråga om de som 

arbetade med evenemanget hur det gick. De man pratar med om kundinformation är de 

som är berörda, vilket flera svarade är i princip alla avdelningar i Företaget. Dock pratas 

det mest inom avdelningarna. 

 

6.3.3.4 SJÄLV SÖKA INFORMATION 

Att hitta information kan ibland vara svårt enligt några respondenter och enligt några 

andra var det inte svårt alls. Bokningssystemet är där personalen hittar vem de ska gå 

till för att få reda på kundinformation. Erfarenheten styr i denna fråga mer än hierarkin. 

Att gå och fråga öga mot öga var enligt respondenterna den vanligaste 

kommunikationsvägen om man behöver veta någonting kundrelaterat. En respondent 
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svarade ”folk har jättebra koll på liksom vad folk pysslar med. Så det löser sig alltid. 

Men skulle man byta ut hälften av alla anställda här skulle det bli ett stort problem.” 

Kim berättade att den informationen som behövs, inte alltid finns i bokningssystemet 

eller hos den personen som äger kunden. Om ingen annan i Företaget kan räta ut Kim’s 

frågetecken leder det till att frågorna ställs direkt till kunden. Dock påpekade Kim att 

”Man skulle ju bara önskat att man visste att finns det inte i bokningssystemet är det för 

att ingen vet, inte för att nån inte orkat lägga in det.” Alla respondenter kände att de 

blir tillfrågade om kundinformation, ibland eller ofta. Detta verkar bero på till stor del 

att varje kund ”ägs” av en person. Några av respondenterna verkade dock vara personer 

som även tillfrågas om saker som de inte vet någonting om, att de därmed är 

nyckelpersoner som andra tror har information. 

 

En respondent sa att det kan vara så att det finns för lite krav kring att ta reda på 

information. Att personen ifråga tänker ”om jag inte har sett informationen så behöver 

jag inte ta ansvaret.” och ”att det händer ändå ingenting så jag behöver inte bry mig.” 

Kit å andra sidan sa att de som arbetar med kunderna söker upp informationen och gör 

de inte det blir konsekvensen missnöjda gäster och personen ifråga får skämmas inför 

gästen, vilket ingen vill så kontentan blir att man ser till att ha informationen man 

behöver. 

 

6.3.3.5 PAKETERING OCH TOLKNING 

Paketeringen av informationen brukar Cecil tänka på ibland. Det kan leda till att Cecil 

håller på informationen tills mottagaren är mer mottaglig. Det allra bästa är enligt Cecil 

om personen ifråga får höra informationen direkt från kunden. Andra respondenter 

berättade också att de brukar försöka ha med de personer som dels kommer vara 

inblandade i kundrelationen men också de som kan svara på frågor i första mötet med 

kunden. Detta eftersom det då inte behöver förmedlas någon andrahandsinformation 

utan alla inblandade kan få höra kundens önskemål från kunden själv. 

 

Att tolka informationen kan ibland vara svårt enligt Kim som hanterar det med att 

dubbelkolla. Alla lägger inte in informationen på samma sätt, exempelvis om priserna är 

med eller utan moms. Detta kan bli ett stort problem eftersom exempelvis kockarna i det 

stora restaurangköket arbetar uteslutande efter vad som står i bokningssystemet.  Cecil 

tyckte däremot att det inte ligger i att det är svårt att tolka informationen utan att i att 

den som lagt in informationen inte tänkt på alla delar. Cecil berättade att det har tagits 

fram rutiner för att alla ska boka rätt från början, men sa också att de inte följs. 

 

6.3.4 ORGANISATIONENS MINNE 

Som tidigare nämnts finns det flertalet anställda som har arbetat i Företaget sedan 

flytten till de nya lokalerna för 25 år sedan. Dessa personer har en oerhörd erfarenhet 

och sitter självklart på en hel del information. Denna information finns i dagsläget inte 

dokumenterad på ett strukturerat sätt som är enkelt att förstå utan vidare förklaringar. 

Informationen finns dels i personernas eget minne men också i handskrivna dokument 

och i filer på deras datorer. När denna uppsats skrivs pågår en förändring av 

personalstyrkan, dels eftersom sälj- och marknadsavdelningen har fått ökad arbetskraft 

men också eftersom några av de som arbetat längst i Företaget går i pension. Att mycket 

information försvinner med dessa personer är ett faktum. 

 

Den information som finns lagrad i Företaget verkar användas av personalen. Eftersom 

många kunder ”ägs” av en specifik person inom Företaget lagras informationen av 
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samma person som sedan använder den. I de fall det inte är så finns personen som lagrat 

tillgänglig för att komplettera informationen som finns lagrad. I en snar framtid kommer 

några av dessa personer, som alltså fungerar som tolk av informationen, inte längre vara 

tillgängliga då de inte arbetar i Företaget längre.    



FRÅN EXTERN INFORMATION TILL INTERN KUNSKAP  ALINE ERIXON 

EXAMENSARBETE 30 ECTS, VT 2011  NIKLAS GRUNDSTRÖM 

57 

 

7 ANALYS 
I detta kapitel väver vi samman teori och empiri. Det syfte vi arbetat med är: 

”att med hjälp av teorier kring organisatoriskt lärande identifiera hinder och 

möjligheter för medarbetarens arbete med kundrelaterad informationshantering. Vi 

kommer att belysa hur en organisation kan lära av information från kundmötet i syfte 

att stärka kundrelationerna.” 

Vi har analyserat i två teman; information samt lärande. Information är uppbyggt av tre 

delar; insamling, lagring/spridning samt hämtning. Lärande inkluderar även användning 

av information och blir således en förutsättning för lärande.  

 

7.1 INFORMATION 

7.1.1 INSAMLING 

Medarbetarna i Företaget verkar vara av åsikten att skapandet av förtroende mellan dem 

och kunden är nödvändigt för att kunna få den sistnämnde att delge information. Detta 

går i led med teorier från dimensionen informationsömsesidighet i 

relationsinformationsprocessen som menar att för att kunden ska delge information, det 

vill säga att medarbetarna ens ska ha en chans att kunna samla in information, krävs att 

kunden känner förtroende för organisationen (Jayachandran et al., 2005, s. 178; Peppers 

& Rogers, 2011, s. 97-99). För att skapa förtroende försöker de vara pålitliga och 

därmed leverera vad de lovat kunden. Medarbetarna i Företaget ser alla kundrelationer 

som en viktig beståndsdel i sitt arbete och att skapa bra sådana gör de just genom att få 

kunden att lita på dem. De försöker skapa en personlig relation till kunden, också detta i 

syfte att skapa förtroende och få kunden att lita på dem. 

 

I en bra kundrelation menade respondenterna att man får veta mer, att mer information 

kommer Företaget tillhanda. Medarbetarna tryckte mycket på att det är viktigt att lyssna 

och ställa frågor till kunden, vilket Jayachandran et al. (2005, s. 178) menar är en del i 

att skapa förtroende med kunden. Vidare menar teorin att insamling handlar om att vara 

lyhörd och uppmärksam på att det finns information att ta in, men också om att skapa 

förtroende. (Peppers & Rogers, 2011, s. 97-99) 

 

Möjligheten för kunden att delge information verkar vara stor då medarbetarna i 

Företaget fokuserar mycket på att både ställa frågor till samt lyssna på kunden. De 

kommunicerar mycket med sina kunder och har ett kundfokus i sitt arbete. Med 

dimensionen informationsömsesidighet i relationsinformationsprocessen menas att det 

skapas möjlighet för kunden att delge information, vilket indikerar att Företaget har 

informationsömsesidighet enligt teorierna. Om bra kommunikation inte finns och 

kunden och medarbetaren inte är på samma plan menar teorierna att förtroende inte kan 

skapas. (Jayachandran et al., 2005, s. 178) Om inte personkemin mellan medarbetaren 

och kunden stämmer finns det i Företaget, om än inte mycket, flexibilitet nog att byta 

medarbetare som har kontakt med kunden. Allt för att relationen ska bli bra och att 

kunden ska fortsätta ha en relation till Företaget. Detta belyser flexibilitet i arbetet med 

kunderna och att medarbetarna behöver känna av vad som verkar fungera bäst så att 
kunden och medarbetaren ska vara på samma plan och förtroende ska kunna skapas.  

 

Det har nyanställts sista åren, vilket har gjort att Företaget har ökat sitt kunskapsförvärv 

enligt teorierna. Att ett företag eller en organisation är öppet för externa influenser, 

bygger på sina erfarenheter genom nyanställningar och är medvetna om samt aktivt 
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söker information är faktorer som enligt teorierna pekar på att det förvärvar kunskap, 

det vill säga får in kunskap i organisationen (Huber, 1991, s. 91-100; Slater & Narver, 

1995, s. 64-65). Respondenterna generellt verkar inte aktivt göra omvärldsanalyser, 

undantaget vice VD’n. Dock har vi tolkat det som att Företaget aktivt söker information 

som handlar om deras kunder, dels genom enkätundersökningarna som genomförs varje 

år och dels genom att de har inställningen att de är beroende av information för att göra 

ett bra arbete.  

 

Medarbetarna i Företaget ser kundrelationerna som en tillgång och ser till att vara 

pålästa inför kundmötena, någonting som tyder på att de håller sig informerade om 

vilken interaktion kunden har med Företaget. Att bygga kundrelationer menar teorier 

drar nytta av om medarbetaren är väl medveten om den interaktion en kund har med 

företaget eller organisationen och att kundrelationer värdesätts som en tillgång. Det 

handlar om att hålla informationen om kunden uppdaterad, samt vara medveten om 

vilka olika kanaler som kunden interagerar med företaget genom enligt Jayachandran et 

al. (2005, s. 178-179; 187) Kundernas aktiviteter i Företaget registreras i 

bokningssystemet och varje storkund har även en specifik ansvarig. Detta leder till att 

det finns goda möjligheter för Företaget att hålla informationen uppdaterad, eftersom de 

kundansvariga aktivt tar kontakt med kunderna för att ta reda på deras behov.  

 

En del av respondenterna verkade tycka att Företaget är för mycket ordermottagare. 

Detta kan tyda på att de visserligen tar kontakt med kunderna och reder ut deras behov, 

men att det skulle kunna göras mer. Dessutom sades det att alla i Företaget informerar 

sig om sina saker, men att saker och ting inte ses i en helhet och därför kan 

synergieffekter missas. Informationen kan med fördel enligt teorierna samlas ihop från 

alla kommunikationskanaler så att medarbetaren genom denna information i framtida 

möten kan skapa bättre relation till kunden (Jayachandran, et al., 2005, s. 178). Mellan 

avdelningarna i Företaget samarbetas det inte som det skulle kunna göras, exempelvis 

om restaurangkunden skulle kunna vara i behov av konferensmöjligheter är detta inte 

någonting som det frågas om på rutin. På säljavdelningen verkar de göra det men de är 

ju långt ifrån de enda som träffar kunder och har möjlighet att bredda kundens 

interaktion med Företaget. Däri kan det finnas ett hinder, men också en möjlighet för 

Företaget att skapa bättre kundrelationer. Jayachandran et al. (2005, s. 179; 187) menar 

vidare att ett företag bör ha en företagskultur som uppmuntrar och stimulerar 

insamlandet av information. En sådan företagskultur tolkar vi det som att Företaget har, 

baserat på resonemanget ovan. 

 

Det finns inga mål, standarder eller riktlinjer för medarbetarna i Företaget att använda 

sig av när de arbetar med kundrelationer. Den stora restaurangen har några punkter som 

ska betas av i varje kundmöte, men eftersom de inte alltid används faller konceptet lite. 

För att informationsrelationsprocessen enligt Jayachandran et al. (2005, s. 179-180; 

187) ska fungera bra bör det finnas mål och riktlinjer med informationsinsamlingen, 

vilket vi tolkar det som att Företaget inte har. Utan mål menar teorin att medarbetaren 

inte kan förstå vilken typ av information som är viktig, vilken information denne 

förväntas samla in. Vi fick höra från respondenterna att det inte är uttalat vilka 

förväntningar som finns på dem i ett kundmöte, men att de har sina aningar. Utan mål är 

den information de samlar in är istället den de själva tycker att de själva behöver.  

 

Medarbetarna kan, som teorierna ovan beskriver, inte veta vilken information som är 

viktig eftersom det inte finns riktlinjer kring insamlingen, vilket vi anser visas av att 
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respondenterna sa att de använder sin erfarenhet och känner på sig vilken information 

som är viktig. Det finns alltså om man ska följa teorierna bara möjlighet för varje 

enskild medarbetare att kunna ta in den informationen som den anser viktig, det finns då 

ingen möjlighet för medarbetaren att ta in information som någon annan kan ha nytta av 

eftersom det inte finns några direkta riktlinjer. Det bygger också enligt teorierna på att 

alla medarbetare har erfarenhet, vilket blir problematiskt för en nyanställd som inte alls 

har samma möjlighet att veta vad som är viktigt och hur den ska få reda på det den 

behöver. Jayachandran et al. (2005, s. 179-180; 187) menar att det bör finnas 

kundorienterade system för samt incitament till insamlingen, stimulerat från ledningens 

sida. Finns detta menas det att eventuella hinder för informationsrelationsprocessen 

undviks och ett kundfokuserat beteende skapas istället. Ska man se till den teorin är det 

ett stort hinder att det inte finns ledningssystem och incitament för hur information ska 

samlas in. Det är i Företaget upp till individen själv att utveckla sin egen 

informationsinsamlingsteknik, vilket gör att alla har sina egna sätt. Företaget har alltså 

inget konsekvent arbete när det gäller att samla in kundinformation, vilket skulle kunna 

vara ett hinder i arbetet med kundrelationer om man jämför med teorin. Några av 

respondenterna efterlyste bättre informationsstruktur och rutiner, men en del tillade att 

rutinerna inte får vara på bekostnad av flexibiliteten i Företaget. Det verkar finnas ett 

behov av ett visst mått av rörlighet så att medarbetarna kan utveckla det arbetssätt som 

passar den individen bäst, ändock efterfrågas rutiner. 

 

Medarbetarna i Företaget verkar sträva efter att samla in information och verkar också 

veta varför de gör det; för att skapa bra relationer med kunderna. Att information är en 

nyckel till kundrelationer återkom respondenterna till vid ett flertal tillfällen. Enligt 

Rootman et al. (2008, s. 53-55; 59-60) kan det vara bra om medarbetarna förstår 

systemet för informationsinsamling och varför de samlar information. Denna förståelse 

menas leda till att medarbetarna har kunskapsmöjligheter, det vill säga bra möjligheter 

att utföra sitt arbete med kundrelationer. Företaget har enligt oss absolut förståelse för 

varför informationen ska samlas in och förstår systemet för det. Detta kan enligt vår 

tolkning bero på att en del varit med och byggt upp systemet. Vidare menar teorin att de 

också bör vara motiverade till att samla information och ha en positiv inställning så att 

de anstränger sig för att samla in informationen, vilket Företaget enligt vår tolkning är 

och har. 

 

7.1.2 LAGRING OCH SPRIDNING 

I Företaget lagras den information som individen själv tycker är viktig för sitt eget 

arbete, eftersom man arbetar väldigt individuellt med kundrelationerna. När 

medarbetarna ska träffa en kund går de igenom den information som finns om kunden 

och använder på så sätt det som finns lagrat. Enligt Jayachandran et al. (2005, s. 178-

179) lagrar organisationer ofta information utan att de vet hur de ska använda den. Detta 

är inte fallet i denna specifika kontext. Dock menar teorin att information måste spridas 

inom organisationen för att den ska vara till nytta, vilket Företaget inte gör systematiskt 

med all information.  

 

Hur de som har information och de som behöver den finner varandra är enligt teorin 

relativt ostuderat (Huber, 1991, s. 100-101) I vår studie fann vi att medarbetarna vet 

vem de ska vända sig till och få information av tack vare de erfarenheter och de 

relationer de har inom Företaget. Erfarenheterna verkade väga tyngst, då de som är 

nyanställda känner att de inte alltid hittar rätt i informationssökandet. Eftersom 

Företaget i dagsläget har en liten organisation gällande de som arbetar med 
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administration och som vi intervjuade, fungerar det fortfarande att ha systemet att man 

frågar sig fram vem som sitter på informationen. Dock, som en av respondenterna 

poängterade, skulle det inte fungera om de var fler som arbetade administrativt med 

kunder och kundrelationer.  

 

Inom Företaget finns det medarbetare som verkligen försöker sprida information och det 

finns de som lagrar information mest för sin egen skull. Enligt vår tolkning arbetar de 

som vi tidigare nämnt lite var och en för sig, vilket resulterar i att det inte är så många 

som tar del av samma information och då kan tolka den. Nivån på organisationens 

lärande blir enligt Huber (1991, s. 89-90) högre ju fler medarbetare i organisationen 

som tar del av informationen eftersom det då blir fler tolkningar och fler som använder 

informationen. Tolkningen menar författaren beror på hur informationen är paketerad, 

kommunicerad samt hur väl mottagare och informationssändaren förstår varandra. 

Informationen i Företaget verkar inte vara likartat paketerad, undantaget att det i 

bokningssystemet läggs in information i vissa fält likadant varje gång. Det finns heller 

inget speciellt sätt att tolka den på för att tillgodogöra sig den på bästa sätt. Missförstånd 

uppstår ibland inom Företaget och att informationen i bokningssystemet är inlagd så att 

man inte förstår uppgavs av några av respondenterna som en anledning. Lösningen på 

det menade respondenterna är att prata med varandra kring informationen, vilket 

återigen gör medarbetarna som innehar informationen till viktiga tolkar, det vill säga 

nycklar, till informationen. Att komplettera med muntlig dialog verkar självklart i 

Företaget.  

 

Vad det gäller kommunikationssystem har Företaget ett bokningssystem, eller rättare 

sagt två. I och med detta kan det enligt vår tolkning skapas hinder i 

informationsspridningen. Dels råder det delade meningar kring hur och vad som ska tas 

in i systemet och dels finns det två system så att en avdelning, den lilla restaurangen, 

inte naturligt är med i den informationslagring och -spridning som resten av Företaget 

delar. Enligt teorier om double loop-lärande bör det finnas kommunikationskanaler och 

informationssystem (Argyris & Schön, 1996, s. 28). Denna uppdelning i Företaget kan 

kopplas till den brist på förståelse som flera av respondenterna tryckte på. Att en 

avdelning medvetet är utesluten från övriga avdelningar kan tolkas som att man inte ser 

den som en del i organisationen. Resultatet av detta kan bli att samarbetet inte fungerar 

så bra som det skulle kunna och kundens erbjudande riskerar att inte heller det bli så bra 

som det har potential att vara. 

 

Företaget har kommunikationskanaler/ -medier i mail, bokningssystemet och muntlig 

kommunikation. Enligt en del teorier behövs kommunikationsmedier som ser till att 

informationen blir korrekt och lika paketerad så att den som ska ta del av informationen 

kan tillgodogöra sig den (Huber, 1991, s. 102-103; Slater & Narver, 1995, s. 65). Dock 

tolkar vi det som att dessa medier används till stor del för att sprida generell information 

eller för att ta reda på information. Därav kanske inte fokus ligger på att paketera 

informationen så att den blir så lättillgänglig för alla som möjligt, det verkar inte finnas 

incitament för det. Dessutom, eftersom det finns en kultur av att prata med varandra 

snarare än att dokumentera och kommunicera den vägen, gör medarbetarna sig själva 

oumbärliga eftersom de är de som kan tolka informationen. Om informationen 

paketerades likartat och ordentligt, skulle detta eventuellt kunna minska det hinder som 

vi ser kommer av att medarbetarna blir oumbärliga tolkar. Flertalet av respondenterna 

efterfrågade på grund av detta fler rutiner och mer struktur när det kommer till 

informationshanteringen.  
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Vad som kan vara ett hinder för Företaget i arbetet med kundrelationer är att de inte 

lagrar implicit information och sprider den på rutin. Den explicita 

informationsspridningen har inga större problem, enligt vad vi har sett, att bli lagrad och 

spridd. Däremot finns som sagt ett eventuellt problem med den implicita informationen. 

Men som en respondent sa: ”du kan ju ändå inte skriva in allt i en dator”. Flertalet av 

respondenterna framhöll behovet av fler kommunikationsvägar än bara IT-systemet. Det 

behövs rutiner och strukturer för hur annan information, vilket vi tolkar som implicit 

kunskap ska spridas. Normer och rutiner för informationslagringen är också viktig i de 

fall medarbetare slutar på Företaget. Information bör enligt Huber (1991, s. 105-106) 

finnas lagrad så att vem som helst ska kunna ta fram den och tolka den rätt. Den måste 

alltså vara paketerad på ett förståeligt vis, exempelvis i syftet att kvarvarande i företaget 

ska kunna ta del av information då medarbetare slutar i företaget. Detta är speciellt 

intressant i detta fall i och med att Företaget står inför en ökad personalomsättning 

beroende på pensionsavgångar. 

 

Inom avdelningarna verkar kunderna kunna få ungefärligt samma bemötande utan att 

behöva upprepa sin information, vilket tyder på bra spridning inom företaget. Däremot 

om en kund träffar en representant från en annan avdelning kanske mottagandet blir 

annorlunda. Huber (1991, s. 100-101) och Jayachandran et al. (2005, s. 178-179) är 

eniga om att förtroendet från kunderna kan försämras om de inte får ett konsekvent och 

effektivt mottagande av företaget, enligt vår tolkning att medarbetarna måste kunna 

bemöta kunderna likt sina kollegor. Detta skulle då kunna bli ett hinder, om man ska 

följa teorin, i de fall kunden möter medarbetare från olika avdelningar. Att kunderna får 

samma bemötande verkar bero mest på att medarbetarna har sina egna kunder, som de i 

princip är de enda som de träffar. Därmed behöver de oftast bara lagra informationen 

för sin egen skull. De gånger någon annan tar över en medarbetares kund kan 

överföringen ske med hjälp av muntlig kommunikation och genom att den som ska ta 

över själv får lagra på det sätt som passar denne bäst. Det var endast några få 

respondenter, de som har lång erfarenhet av kundmöten, som menade på att de lagrade 

information så att andra skulle enkelt skulle kunna ta vid. 

 

Företaget verkar ha vad Fan & Ku (2010, s. 211-212; 218-219) kallar extern 

kunskapsspridning då de samarbetar i olika frågor med externa parter, främst i 

personliga relationer men också i vissa fall genom officiella samarbeten. De personliga 

relationerna verkar även här väga tungt. Detta kan ses som en möjlighet i arbetet med 

kundrelationer i och med att personliga relationer lättare kan skapa förtroende och bli 

till bra kundrelationer. Dock satsar man i och med detta upplägg mycket på att enskilda 

individer ska stanna i Företaget för evigt. Att Företaget litar till personliga relationer 

kan enligt vår analys ses som ett hinder. Om Företaget skulle uppmuntra till 

kunskapsspridning skulle det enligt teorierna leda till att medarbetarna är mer 

motiverade att söka extern hjälp, vilket skulle kunna leda till att samarbetet internt 

skulle öka och synergieffekter skapas eftersom kunskapen sprids mellan individerna. 

(Fan & Ku, 2010, s. 211-212; 218-219) Att Företagets ledning gör det tyder våra 

resultat på, dock verkar det finnas utrymme för mer uppmuntran då kulturen verkar vara 

att man klarar sig själv. Forskningen av Fan & Ku visar också på att kunskapsspridning 

är viktigt för ett företag och kan ses som en nyckeltillgång som möjliggör att bygga 

bättre kundrelationer och skapa bättre konkurrensfördelar. 

 

Det verkar som om att en del av medarbetarna har fått ta del av kunskap genom att 

observera och lära av andra, exempelvis de rutiner och den kunskap som finns hos 
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konferensmedarbetarna är sådan som har gått i arv från det att Företaget startades upp i 

den form det är idag. Genom att observera och imitera menar Choo (2000, s. 395-396) 

att implicit kunskap kan spridas just på detta sätt, utan att den behöver omvandlas till 

explicit.  

 

De flesta respondenter ansåg att möten är av stor vikt för att kunna utbyta information 

och erfarenheter. En del tillade också att detta sätt att kommunicera är ett bra 

komplement utöver vanligen använda rutiner så som bokningssystemet, mail eller 

telefon. Spridning av implicit kunskap kräver enligt Nonaka & Konno (1998, s. 42-45) 

att det finns forum för detta, att det finns en kultur av att mötas och diskutera. Detta 

menar de ska finnas som komplement till det som är lagrat genom dokumentation. Just 

implicit information fungerar att sprida via de kommunikationssätt som Företaget oftast 

använder, det vill säga muntligen. Det finns också en kultur av att mötas under 

frukostarna och eftermiddagsfikat, men däremot verkar det inte vara 

kundrelationsfrämjande diskussioner som sker då. Det finns en kultur av att mötas och 

diskutera som teorin efterfrågar, dock finns det möjligheter i Företaget att utöka och dra 

mer nytta av detta. Att diskutera kundinformation generellt mellan varandra verkar 

alltså inte vara vanligt. Medarbetarna diskuterar specifika bokningar, men inte speciellt 

ofta generella uppfattningar om kundrelationer. Medarbetaren måste enligt Nonaka & 

Konno (1998, s. 42-45) ha möjlighet att få resonera och analysera kring implicit 

kunskap för att sedan genom diskussion kunna omvandla den till explicit kunskap. Detta 

skulle, om man ska följa teorierna, betyda att medarbetarna i Företaget kan ha 

svårigheter med att omvandla implicit kunskap till explicit kunskap som i sin tur är 

enklare att lagra. Företaget tillhandahåller forum, möten, för dessa typer av diskussioner 

men det verkar inte som att medarbetarna tar tillfällena i akt. 

 

Relationerna medarbetarna emellan verkar variera. Det finns de som har goda relationer 

och det finns de som inte verkar finna alla lika sympatiska. En förutsättning för att 

förvandlingen av implicit till explicit kunskap ska ske enligt Nonaka & Konno (1998, s. 

42-45) är att det finns en trygghet i relationerna mellan medarbetarna. Idag verkar 

attityden mellan medarbetarna vara att man tror att det är av ondo när någon undanhåller 

information. Detta tolkar vi som misstro och att medarbetarna inte är trygga i att de får 

den information de ska ha. De av respondenterna som sa att de ibland inte berättar allt 

för alla på en gång menade att det var för att underlätta för andra och inte på grund av 

någon maktkamp. De som hävdade att de inte undanhöll information menade dock på 

att det ibland gjordes av andra på grund av att information är makt och att en del vill 

känna att de har makt. Inom Företaget verkar relationerna vara individstyrda och en 

respondent påpekade att vem man pratar med handlar om vem man känner sig trygg 

med. Vi ser därmed att det kan finnas hinder gällande omvandlingen av implicit till 

explicit kunskap. 

 

Det finns väldigt få mål eller riktlinjer med lagringen och spridningen, precis som vi 

diskuterat förut. Det hela sker på individens eget ansvar och utefter eget huvud. För att 

informationsrelationsprocessen ska fungera bra menar teorier att det även bör finnas mål 

och riktlinjer med lagringen av information. Utan mål kan inte medarbetaren lagra 

informationen på rätt sätt, det vill säga paketera den rätt så att andra förstår och kan 

tillgodogöra sig den. Att sprida information utan mål fungerar även det enligt teorierna 

dåligt, det menas att det då blir generell information som inte är riktad till någon 

specifik mottagare vilket betyder att ingen tar ansvar för och tar hand om informationen. 

(Jayachandran et al., 2005, s. 179-180; 187; Cangelosi & Dill, 1965, s. 192) Den stora 
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restaurangen har vissa hållpunkter i kundmöten som ska hjälpa dem att inte glömma 

bort att fråga en del saker, utöver det finns dock inte några riktlinjer. Det enda målet 

med informationsinsamlingen som kan uppmärksammas är att medarbetarna i Företaget 

vet med sig att de ska skapa bättre kundrelationer. Detta är ett övergripande mål snarare 

än att de vet specifikt vad informationen kan användas till, annat än för eget bruk och 

just för den kunden. Det sades exempelvis ingenting om att man samlar information för 

att kunna generera statistik eller fatta beslut baserade på den. Några av respondenterna 

sa att det finns riktlinjer kring hur information ska lagras i bokningssystemet, dock 

varierade svaren från att det inte finns riktlinjer till att det finns och att de är nästan för 

rigida. Det vi kan tolka av det är att de inte har diskuterat vad medarbetarna behöver var 

och en och att det finns ett standardsystem som i och för sig är bra att ha men som inte 

alla förstår varför det ska följas. Enligt Jayachandran et al. (2005, s. 179-180; 187) 

behövs det dock riktlinjer och regler för lagringen och spridningen för att företaget ska 

kunna ha en informationsrelationsprocess, vilket Företaget i detta fall inte har möjlighet 

till om man ser till teorin. Just bristen på förståelse av vad andra i organisationen arbetar 

med och behöver tolkar vi som ett hinder i hela organisationen, men framför allt när det 

kommer till hur man lagrar och sprider information. De flesta av respondenterna var 

således överens om att det behövs mer rutiner så att andra kunde ta del av andras 

information. Dock var det viktigt att belysa att dessa rutiner inte fick vara på bekostnad 

av flexibiliteten. Vissa ansåg att för tydliga rutiner tenderade att minska flexibiliteten 

och därmed möjligheten till att skapa bra relationer.  

 

Det finns idag normer i Företaget för att lagra och därmed sprida information. Detta kan 

jämföras med teorier som förordar att företag bör ha en företagskultur som uppmuntrar 

och stimulerar lagringen och spridningen av information, det vill säga att det finns 

normer för lagringen och spridningen (Jayachandran, et al., 2005, s. 178-179; 187). 

Denna företagskultur tolkar vi det som att Företaget har. Denna företagskultur har 

normen att information är viktigt, utan den kan man inte göra ett bra arbete med 

kunderna. Medarbetarna är väl insatta i hur systemen fungerar för att sprida information, 

även om de enligt vår tolkning verkar välja lagrings- och spridningssätt efter eget tycke. 

Medarbetarna bör enligt Rootman et al. (2008, s. 53-55; 59-60) vara insatta i hur 

systemet för att lagra samt sprida information fungerar. De bör enligt samma forskare 

också vara motiverade att spara informationen i systemet eftersom de annars har kvar 

informationen hos sig själva och därmed inte sprider den. Den inställning som dessa 

forskare förordar att medarbetarna ska ha bör därmed vara att information ska lagras 

och spridas, vilket i detta företags fall stämmer överens med teorierna. Företagskulturen 

är mycket stark och att det finns ett ”såhär gör man” är den känsla vi fått från 

respondenterna. Dock har vi även sett tecken som kan tolkas som att ”såhär” inte är lika 

för alla. Dock att man faktiskt lagrar och sprider information råder det enligt vår 

tolkning ingen tvekan om att företagskulturen uppmuntrar till. Detta kan anses vara en 

möjlighet inom Företaget. 

 

I Företagets fall är det enligt vår tolkning så att det finns en antydan till att man inte 

förstår att alla beslut är tagna för att skapa bra kundrelationer. Ett exempel på detta är att 

en respondent diskuterade faktumet att det inte räcker med att lita på ens kollega, det 

kan ibland behövas ett klartecken från högre upp i hierarkin för att beslutet ska godtas. I 

vissa fall ansågs inte informationen viktig om den inte kom från en chef. Informationen 

hade då tendenser till att inte uppmärksammas. Detta beteende strider mot den forskning 

som menar att informationen som ska lagras och spridas ska medarbetarna förstå är till 

för kundrelationernas bästa. (Jayachandran, et al., 2005, s. 178-179; 187) Dessutom är 
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det enligt vår tolkning mycket beroende på person om det sprids information eller inte. 

Detta kan återigen härledas till förståelse, de som förstår någon annan medarbetare eller 

avdelning ser till att sprida den information som behövs. Utöver det fastnar 

informationen, vilket en respondent sa kan bero på dels maktstrukturer men framför allt 

att det finns personer som har arbetat så länge i Företaget att de inte behöver så mycket 

information och därmed inte tänker på att andra behöver den. I och med att de är 

beroende av att lagra grundläggande information om kunder kan man säga att de har en 

företagskultur som trycker på att lagra och sprida information. Dock finns det mycket 

utrymme att förbättra detta område, vilket gör det till en möjlighet enligt vår tolkning.  

 

7.1.3 HÄMTNING 

Eftersom det inte finns mål och riktlinjer skulle det kunna vara så att incitament för att 

söka information inte finns. Respondenterna ansåg själva att de tar reda på det de 

behöver men ansåg samtidigt att många missförstånd har uppstått på grund av att vissa 

medarbetare inte har tagit del av information. De har helt enkelt inte uppmärksammat 

den eller brytt sig om att leta upp den. Utan dessa mål och incitament menar teorier att 

medarbetaren inte kan förstå vad den letar efter samt vem de ska fråga och var de ska 

leta, vilket skulle stämma överens i detta fall. Vidare menas enligt teorier att det bör 

finnas en företagskultur och incitament för att medarbetarna själva söker information 

och inte bara förväntar sig att informationen ska komma till dem. Man ska vilja söka 

mer information, vilja ta reda på mer om kunden. (Argyris & Schön, 1996, s. 28; 

Cangelosi & Dill, 1965, s. 192; Jayachandran, et al., 2005, s. 178-180; 187)  

 

Företaget verkar ha en kultur där det egna ansvaret spelar in mycket. Eftersom 

företagskulturen präglas av detta egna ansvar ser medarbetarna helt enkelt till att söka 

information. Den som står utan information inför kunden är den som får skämmas och 

därför, menade en respondent, ser personalen till att ha information. Incitamenten 

kommer alltså från hela Företaget och inte specifikt från ledningen, det åligger alla och 

envar att ta sitt ansvar och söka den information som krävs. Att inte ha riktlinjer sades 

också leda till att det finns flexibilitet. Tydliga rutiner sades från Företagets sida tendera 

till att hämma flexibiliteten, som kan vara bra att ha när det handlar om någonting så 

opåtagligt och föränderligt som relationer. 

 

Några av de som arbetar inom Företaget verkar inte ha den datavana som önskas, vilket 

kan vara ett hinder. Det verkade också vara så att kunskapen om bokningssystemet 

varierade, allt från att en respondent skulle få gå en kurs i det inom en snar framtid till 

att en annan tyckte att det är oerhört klart och tydligt hur man kan använda systemet. 

Detta strider mot de teorier som menar att de system, de informationskällor, som finns 

inom företaget bör medarbetarna vara väl införstådda i så att de kan använda dem. Det 

menas också att medarbetarna bör vara motiverade att själva leta upp information och 

förstå varför det är viktigt. (Rootman, et al., 2008, s. 53-55; 59-60) Medarbetarna verkar 

enligt vår tolkning vara motiverade att leta upp informationen, dock kan de självklart 

bara leta efter den information de vet finns. Genom att de genom bokningssystemet vet 

vem som har haft hand om kunden kan de fråga denne vad som är viktigt att veta, dock 

skulle en medarbetare kanske inte kunna hitta information själv som den inte visste att 

den behöver som systemet ser ut idag. Eftersom många av medarbetarna har en gedigen 

erfarenhet av att arbeta i Företaget kan de systemen utantill och är också vana att arbeta 

runt de eventuella problem som de har. En nyanställd kan kanske därför inte sätta sig in 

i systemet utan att få det förklarat av en kollega. Detta skulle därför kunna ses som ett 

hinder. 
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Dessa system och lagringsplatser kan ses som organisationens minne och kan vara allt 

från personalens eget minne till listor i IT-system som genererats automatiskt genom 

bokningar. I dagsläget är respondenterna ganska nöjda med tillgängligheten vilket kan 

ses som positivt då teorier menar att det bör finnas möjlighet att ta fram information, att 

kunna söka sig fram till den eller veta var man ska hitta den, från företagets 

lagringsplatser (Walsh & Ungson, 1991, s. 60-61). Dock anser vi att det ofta finns ett 

behov, som vi tidigare analyserat, av att personen som registrerat informationen agerar 

tolk. Alla respondenter uttryckte att bokningssystemet är där man vill att information 

ska finnas, dock använde samtliga kompletterande lagringsplatser. Dessa lagringsplatser 

ansågs som mycket viktiga komplement till bokningssystemet och användes primärt till 

att lagra information som av en eller annan anledning inte passade att lägga in i 

bokningssystemet.  

 

I bokningssystemet finns sedan informationen tillgänglig för den som behöver den och 

det som krävs är dels att personen som söker information vet hur man använder 

systemet och dels vilken information man letar efter. Respondenterna hade varierade 

åsikter kring om det är lätt eller svårt att hitta rätt information, vilket vi tolkar beror på 

om de har arbetat länge i Företaget och har varit med och byggt upp systemen eller om 

de anställts senare och fått lära sig eftersom. Det uttrycktes också att ”det som inte finns 

(i systemet) kommer inte att hända”. Detta sätter stor press på att systemet ska fungera, 

vara tillgängligt och lättförståeligt för alla. Dock pekar respondenternas åsikter isär och 

detta tolkar vi som att det inte är ett bra system för alla, vilket kan ses som ett hinder för 

hämtning av information. 

 

Alla medarbetare kände, i led med kulturen av eget ansvar, att de har alla befogenheter 

de behöver. Det uttrycktes flera gånger att ingen kundinformation är hemlig, att vem 

som helst inom Företaget kan gå in och läsa vad som står inte bara i bokningssystemet 

men också i andra datafiler och handskrivna dokument. Detta går i led med de teorier 

som menar att ledningen bör ha gett medarbetarna de befogenheter och den access till 

information, det vill säga de lagringsplatser som innehåller information, som de 

behöver. Information ska enligt dessa teorier vara tillgänglig, annars går möjligheten till 

att använda den förlorad. (Jayachandran, et al., 2005, s. 179) Dock kvarstår problemet 

med tolkningen, att den som dokumenterat informationen också sitter på information 

som gör att det som står skrivet kan tolkas bättre. Dessutom skrivs inte allt ner, en del 

saker bär medarbetarna på och använder i sitt arbete när det behövs vilket kan vara ett 

hinder för att andra ska kunna komma åt informationen. Den typen av information, som 

kan liknas vid implicit kunskap, kan enligt Choo (2000, s. 395) överföras genom 

imitation eller observation. Detta betyder att för att den information som är lagrad i 

medarbetarnas minne ska kunna hämtas krävs antingen att denne berättar, att någon 

frågar eller att någon följer personen likt en lärling. Detta kan vara intressant hinder att 

ta i beaktande för Företaget då några medarbetare går i pension inom en snar framtid. 

Att inse detta kan därmed vara en möjlighet för Företaget i deras arbete med 

kundrelaterad informationshantering. 

 

Den typ av information som verkar vara huvudsakligen förekommande i Företaget är 

om konkreta bokningar där explicit information dokumenterats. Denna typ av 

information är inte svår att tyda, det som kan vara svårt är att veta om allt som står i 

bokningssystemet är all information som finns. En respondent uttryckte att det vore 

skönt om man visste att allt som står är allt som finns, och antydde att det inte är så. 

Respondenten framhöll att tydligare rutiner för denna dokumentation kan vara en bra 
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lösning och därmed en möjlighet för Företaget. Informationen som finns att hämta 

verkar också vara av den typ som inte är analyserad och som därför måste ifrågasättas, 

tolkas, valideras och så vidare av den som hämtar informationen. Detta kan jämföras 

med teori som menar att i de fall informationen inte är analyserad, det vill säga bara 

nedskriven och inte paketerad med tanke på mottagaren, kan det finnas svårigheter med 

att tyda informationen (Jayachandran, et al., 2005, s. 179). Detta kan därmed kunna vara 

ett hinder för förståelsen inom Företaget. 

 

Behovet i Företaget av diskussioner och en kultur där man får fråga är stort och vad vi 

har sett finns den kulturen i alla fall i teorin. Detta är ett behov som vi tolkar kommer av 

att informationslagringen ser ut som den gör i Företaget. Medarbetarna verkar tycka att 

det generellt finns forum att diskutera, att det finns en öppenhet i kommunikationen. 

Detta menar Nonaka & Konno (1998, s. 42-45) är faktorer som ger en bra möjlighet för 

medarbetare att kunna ta till sig implicit kunskap genom dialog och diskussion och göra 

den explicit.  Däremot vittnade mångas svar om att man arbetar med sitt, på egen 

kammare. Detta betyder att diskussionsmöjligheterna inte används så som de skulle 

kunna göras. Fikatillfällena och frukostarna spenderas tillsammans med dem de umgås 

med vilket inte bjuder in till några funktionsöverskridande diskussioner som kan 

generera bättre helhetsförståelse för kundrelationer. Företagskulturen vill vi återigen 

påpeka kan ha en stark inverkan på hur Företaget nyttjar dessa möjligheter till 

diskussion. Eftersom man arbetar på med sina projekt, och samarbete enligt vad vi har 

tolkat mest sker i själva leveransen av tjänsten, är det inte konstigt att man inte använder 

dessa forum för funktionsöverskridande diskussioner. Man har helt enkelt inte så 

mycket att diskutera kring kundrelationer. Detta kan därför vara ett hinder i arbetet att 

omvandla implicit information till explicit, men i de forum som finns kan det finnas 

möjlighet till utveckling. 

 

Även om möjligheterna finns är det alltså inte säkert att de använder dem eftersom 

kulturen ”att man klarar sig själv” är så stark. Vi tolkar det som att det är oerhört 

motsägelsefullt att ha en kultur där medarbetarna har stort eget ansvar och samtidigt ska 

samarbeta. Bland respondenter vi tillfrågade hade några av dem personalansvar vilket 

gör dem till koordinatorer för andra. Dock verkade det inte finnas någon sådan funktion 

för respondenterna själva, ledningen verkar ha en mycket stödjande men inte 

koordinerande funktion. Detta betyder återigen att varje person arbetar utefter eget 

huvud och detta ställer stora krav på individerna, någonting som uppmärksammades av 

respondenterna. Stöd verkar som nämnt finnas i den form som respondenterna känner 

att de behöver, dock verkade det finnas en skillnad mellan de som arbetat länge och som 

är självgående och de som nyss börjat som diskuterar mer med sina överordnade. De 

som antas vara självgående var heller inte alltid nöjda med det eftersom de inte känner 

att folk vet vad de gör, såvida de inte berättar det själva. Återigen hamnar vi i förståelse 

och att det är någonting som saknas i Företaget enligt respondenterna. Man verkar ha 

stort förtroende och ge mycket generellt stöd, men det är upp till var och en att förklara 

vad denne vill och behöver. Eftersom medarbetarna är vana vid att ett visst mått av stöd 

och interaktion finns tolkar vi det som att de har lärt sig att arbeta utefter detta och så 

småningom nöjt sig med situationen eftersom de anpassat sina behov efter den. Detta 

kan ses som ett hinder för att samarbeta och därmed minska möjligheterna till 

kunskapsspridning. 

 

Graden av förändring som sker i den individs beteende utifrån information som erhålls 

är något oklar, vilket kan jämföras med Nonaka & Konno’s (1998, s. 42-45) 
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resonemang kring att medarbetaren ska kunna förstå vilken typ av information som är 

viktig för att de ska kunna tillgodogöra sig den. Detta skulle då kunna tolkas som att 

medarbetarna inte förstår vilken typ av information som är viktig och att det är därför vi 

inte ser tydliga mönster av förändringsbenägenhet. Detta kan därför ses som ett hinder. 

Det verkar dock som att Företaget är så pass bra på sin verksamhet att det är därför 

rutiner sällan förändras. Det verkar också finnas ett motstånd till förändringar och 

snarare en vilja att köra på som man själv har bestämt, vilket några av respondenterna 

också antydde. Huruvida information tas in och integreras med medarbetarens och 

genererar är alltså inte fastställt, dock tolkar vi det som att det inte ofta händer. Detta tas 

upp av Nonaka & Konno (1998, s. 42-45) som menar att medarbetaren ska kunna tolka 

informationen och sammanföra den med sina egna värderingar samt sin attityd och 

personliga tro för att kunna tillgodogöra sig kunskap. 

 

Företaget verkar använda den information som kommer dem tillhanda och med den 

förändra beteendet hos medarbetaren eller Företaget i stort ibland, att jämföra med 

Walsh & Ungson’s (1991, s. 60-61) resonemang om organisationens minne och dess 

användning. Detta sker ibland enligt några av respondenterna, men inte speciellt ofta 

beroende på anledningarna ovan. Företaget utvecklas visserligen, men eftersom de kan 

sin verksamhet så bra menar de att de inte behöver förändra så ofta. Dock finns det 

indikationer på att när det ska fattas beslut har dessa ett kundfokus och att man då tar in 

den kundinformation som finns tillgänglig, vilket också det kan jämföras med Walsh & 

Ungson’s (1991, s. 60-61) teorier som menar att informationen från organisationens 

minne ska leda till bättre kundrelationer. 

 

För att organisationens minne ska anses vara effektivt ska det, som vi tolkar teorierna, 

vara lättillgängligt och lättförstått. I dagsläget verkar som sagt lagringsplatserna vara 

olika populära och tillvägagångssätten för att både lagra sprida och hämta information 

är olika. Att det inte finns ett av Företagets medarbetare framdiskuterat sätt är ett hinder 

då detta leder till att man inte kan veta med säkerhet att all information finns där man 

söker. Om organisationens minne är effektivt eller inte beror enligt teorier på företagets 

normer samt hur medarbetarna går tillväga när de ska lokalisera och hämta in 

information (Huber, 1991, s. 105-106). Att en del ur personalen går i pension inom en 

snar framtid tolkar vi vara ett stort hinder för Företaget. Som tidigare diskuterat lagras 

mycket av informationen som kommer Företaget tillhanda i personliga relationer, det 

vill säga i medarbetarnas minnen. Ett stort hinder kan uppstå när kunderna ska byta 

medarbetare de har kontakt med eftersom den historia som byggts och den information 

som utbytts kan ha försvunnit med den pensionerade medarbetaren. Detta kan jämföras 

med (Huber’s 1991, s. 105-106) resonemang om att det faktum att medarbetare slutar på 

en arbetsplats är ytterligare någonting som kan påverka minnets effektivitet. En 

respondent bekräftade att kunder ofta har en relation med medarbetaren, men att det är 

medarbetaren i dess roll i Företaget. Detta betyder att kunden kanske stannar i Företaget 

om medarbetaren slutar, dock försvinner fortfarande medarbetarens kunskap.  

 

Sammanfattningsvis för denna analys kring information är att det saknas 

informationsstruktur. Detta är någonting som efterfrågas och vår data säger att om det 

fanns en bättre informationsstruktur skulle det leda till att medarbetarna känner sig 

tryggare. I dagsläget genereras irritationer och misstro av att information inte når ut, när 

det i själva verket handlar om att hålla i information tills den är redo att kommuniceras 

för att minska oro. Alla bör veta var informationen finns, alla bör veta hur information 

sprids och vart man kan få tag i den. Dock framhöll flera av respondenterna att rutiner 
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och strukturer inte får vara på bekostnad av flexibiliteten inom Företaget då detta ansågs 

viktigt för att kunna skapa bra relationer med kunderna. Vi upplever att det finns delade 

meningar kring om systemen som finns idag är bra. Vi tolkar det som att de som arbetat 

någon annanstans och sett att det finns andra system som kan fungera bättre efterfrågade 

dessa. De som endast arbetat i Företaget var nöjda med sin situation, enligt oss beroende 

på att de accepterat sin situation och anpassat sina behov efter den.   

 

7.2 LÄRANDE 

7.2.1 ANVÄNDANDE OCH LÄRANDE 

En företagskultur som uppmuntrar och stimulerar användandet av information tolkar vi 

det som att Företaget verkligen har. De verkar sträva efter att hela tiden ha kunden i 

fokus och den relation som skapas mellan kunden och dem, vilket kan ses som en 

möjlighet i användandet av information. Detta kan jämföras med Jayachandran et al. 

(2005, s. 178-179; 187) som diskuterar just företagskultur och vikten av att denna tar 

företaget mot att skapa så bra kundrelationer som möjligt. Företaget, fick vi veta av 

respondenterna, är beroende av information, genom vilken vi ser bra möjligheter till att 

kunna skapa bra kundrelationer.  

 

Däremot verkar inte ledningen ha system och incitament för att uppmuntra till 

användandet och därmed lärandet av information, vilket på så sätt kan vara ett hinder. 

Dessa system kan enligt teorin vara arbetsbeskrivningar, mål och belöningssystem som 

också ska vara kundorienterade (Jayachandran, et al., 2005, s. 179-180; 187). 

Förväntningarna som finns på medarbetarna när de arbetar med kunder är enligt 

respondenterna outtalade, dock verkar alla ha klart för sig vad som gäller. Detta tolkar 

vi som att kulturen spelar in. En respondent tyckte att det vore bra att ha en kultur där 

Företaget uppmuntrar till att personalen kommer med idéer på förändring, vi tolkar det 

och andra respondenters indikationer som att det inte finns idag för alla. Förändringar 

möter motstånd eftersom de som arbetar har gjort det så länge och har fasta rutiner. 

Även om alla känner att de har det stöd de behöver och vill ha verkar det inte 

uppmuntra till stora förändringar. Detta kan dock bero på det vi diskuterat tidigare, att 

de är så pass bra på sin verksamhet att de känner att de inte behöver förändras lika 

mycket längre 

 

Klagomålshanteringen är ett exempel på informationsinsamling som skulle kunna 

användas för att förstå vilka behov Företagets kunder har och kunna utveckla de 

erbjudandena. Detta kan liknas vid Jayachandran et al.’s (2005, s. 179) teorier kring 

informationsanvändning och Easterby-Smith’s resonemang (1997, s. 1090) som menar 

att information måste kunna lagras men också kunna tas fram och användas. 

Klagomålshanteringen har dock ingen struktur idag utan får en medarbetare höra 

någonting skickas det vidare muntligen till den det berör. Det finns inget system för att 

lagra klagomål och se mönster i det, även om en respondent menade att denne ibland ser 

mönster i informationen som leder till att man gör förändringar. Informationen lagras 

alltså inte systematiskt och man har inget generellt system för att se hur man kan 

förbättra relationen till alla kunder. Detta till skillnad mot Jayachandran et al.’s (2005, s. 

179) resonemang kring att informationen bör av företaget användas till att skapa 

kundspecifika tjänster eller produkter. Det är istället enligt respondenterna upp till det 

egna ansvaret att göra detta vilket en del ansåg är bra då alla kunder är olika och 

flexibilitet i relationsskapandet ansågs därför viktigt.  
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Kommer det in information från en kund förändras kanske det kunden hade behov av 

till nästa gång, dock generaliseras inte den nya rutinen per automatik vilket leder till att 

samma klagomål kan komma att ges fler gånger från andra kunder. Detta kan ses som 

ett hinder i dagsläget men tar man tillvara på klagomålen bättre anser vi att det är en 

möjlighet för arbetet med kundrelaterad informationshantering. Det finns några som ser 

mönster i information och ser till att göra någonting av det, dock blir återigen det 

faktum att de lagrar mycket information i medarbetarnas minnen ett problem som vi 

tolkar det. Det krävs då att de få som ser mönstren får ta del av informationen, vilken 

inte blir tillgänglig om de inte frågar eller delgivs. 

 

Medarbetarna i Företaget förstår att kundrelationer är viktigt och de verkar handskas 

med dem på ett bra sätt. De försöker bygga förtroende med sina kunder och de försöker 

enligt oss skapa relationer till dem. Detta tas även upp av Rootman et al. (2008, s. 53-

55; 59-60) som menar att det är av vikt att medarbetarna har en positiv inställning till 

arbetet med kunder och att de är villiga att med hjälp av information förbättra 

relationerna. Vår tolkning är därför att detta är en möjlighet för Företaget då de bygger 

förtroende. Det verkar enligt vår tolkning som att medarbetarna är duktiga på att 

bibehålla relationerna men det pratas väldigt lite om att exempelvis utöka samarbetet 

med dem. En respondent öppnade upp för att det vore bra om man såg kunderna som 

helhetskunder och försökte tillgodose kunden behov med hjälp av samarbete från hela 

Företaget. En säljare kände att det var dennes jobb att se kunden ur ett 

helhetsperspektiv. Förutom det verkade inte drivkraften att utveckla kundrelationerna 

vara speciellt stark. Att ta hand om och vårda kundrelationerna verkar de dock vara bra 

på. De som pratade om helhetskunder pratade också om att hela Företaget måste 

förändras, måste drivas framåt. Detta var det dock mycket tyst om från de som inte 

arbetade uttalat som säljare. Förändringen verkar drivas av några personer i Företaget 

och motverkas av andra. Detta kan enligt vad vi fått veta bero på att de som motsätter 

sig förändring är rädda för den. De har i några fall arbetat länge i Företaget och har fasta 

rutiner som de inte är benägna att ändra på i första taget. Denna rädsla för förändring 

kan ses som ett hinder för lärande.  

 

Idag skickas information ut till medarbetarna som är generell. Det är ingen speciell som 

tar åt sig denna information utan det är upp till var och en att förstå om informationen är 

relevant. Detta är tvärtemot vad Nonaka & Konno (1998, s. 42-45) uppmärksammar 

som viktigt för att kunna använda implicit information och tillgodogöra sig den, vilket 

kan ses som ett hinder för Företagets användning av information. De menar att 

medarbetarna ska kunna veta vilken information som är relevant för dem och hur den 

ska användas. Medarbetarna verkar å andra sidan med lätthet kunna hitta grundläggande 

information i bokningssystemet, vilket vittnar om att det är lätt för medarbetarna att 

förstå vilken explicit information som ska användas.  

 

Vi har sett att medarbetarna inte har direkta mål men de har å andra sidan en kultur som 

stödjer starkt vilken väg de ska ta. Finns det inte mål menar teorier att arbetet fokuseras 

på att rättfärdiga sitt handlande för ledningen (Cangelosi & Dill, 1965, s. 193-196). Vi 

har inte kunnat se om de har tendenserna att rättfärdiga sitt handlande snarare än att 

uppfylla de mål de gissar finns, det är någonting för Företagets ledning att ta i 

beaktande. Det vi kan se som kan kopplas ihop med rättfärdigande är att om någon gjort 

fel är man snabb att berätta det. Detta beteende hos medarbetarna kan rycka undan 

tryggheten i relationerna och skapa irritationer. Vår tolkning är att beteendet kan bero på 

maktstrukturer, likt det som respondenterna påpekade skapar irritationer; kring vem som 
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har och får information. Alla har eget ansvar, återigen, vilket i detta fall kan leda till att 

medarbetarna utan mål från ledningen för sitt eget arbete blir osäkra på om de räcker 

till. När det då kommer fram information de inte blivit delgivna skapas irritation och 

osäkerhet. Det finns teori som visar på att om individer i undergrupper lär sig saker 

enskilt och inte kommunicerar detta kan spänningar skapas (Cangelosi & Dill, 1965, s. 

196). Detta betyder att om någon känner att någon annan har lärt sig mer eller har fått 

information blir man osäker. Beteendet att skjuta ner sina kollegor om de gör något fel 

är ytterligare ett steg i det ledet. Skjuter man ner någon kommer man själv lite längre 

upp. Om det uttalade mål, exempelvis konkretiserade kring hur förtroende, hängivenhet 

och tillfredsställelse skapas, med kundrelationerna eller kundmötet skulle medarbetarna 

veta vad som förväntas av dem och osäkerheten kanske skulle minska enligt vår 

tolkning.  
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8 SLUTSATSER 
I detta kapitel sammanfattar vi det som vi har diskuterat i analysen och diskuterar detta i 

förhållande till människan. Det vill säga vad CRM innebär ur ett medarbetarperspektiv. 

Det syfte vi arbetat med är ”att med hjälp av teorier kring organisatoriskt lärande 

identifiera hinder och möjligheter för medarbetarens arbete med kundrelaterad 

informationshantering. Vi kommer att belysa hur en organisation kan lära av 

information från kundmötet i syfte att stärka kundrelationerna.” 

 

Vi har kunna urskilja tre områden som de hinder och möjligheter som beskrevs i 

analysen kan kategoriseras i. Det första är att det finns en konflikt mellan två viktiga 

delar, flexibilitet och struktur, som behöver finnas för att medarbetarna ska lyckas med 

att skapa långsiktiga kundrelationer. Det andra området är behovet av två olika 

kommunikationssystem, ett för explicit kunskap och ett för implicit kunskap. Det tredje 

området handlar om förståelse, att detta är en viktig del för att ett 

funktionsöverskridande arbetssätt ska fungera.    

 

8.1 KONFLIKTEN MELLAN FLEXIBILITET OCH STRUKTUR 

Vi har kunnat urskilja att det finns en konflikt mellan flexibilitet och rutiner som båda 

behövs för att kunna skapa långsiktiga kundrelationer, men samtidigt strider mot 

varandra. Med området struktur menas de rutiner, mål och krav på hur de långsiktiga 

kundrelationerna ska skötas som är viktiga för att skapa och underhålla långsiktiga 

kundrelationer. Denna del strider mot den andra viktiga delen som är att det ska finns 

flexibilitet, frihet och eget ansvar i skapandet och underhållandet av långsiktiga 

relationer. Detta eftersom relationerna är föränderliga. Medarbetarna behöver alltså 

struktur och fasta rutiner samtidigt som de behöver frihet och flexibilitet för arbetet med 

långsiktiga kundrelationer. Nedan följer en mer ingående förklaring till hur denna 

konflikt ser ut.  

 

8.1.1 STRUKTUR 

Utifrån den analys vi har gjort kan vi se att medarbetarna behöver struktur och rutiner 

kring hur informationshanteringen ska gå till. Utan rutiner sker informationshantering 

bara i den mån individen känner att han eller hon själv behöver den. Information som 

kan vara till stor nytta för andra blir således inte uppmärksammad. Medarbetaren går 

snarare på känsla när det handlar om att hantera kundrelationer. Bristande rutiner och 

strukturer kunde vi därmed urskilja som ett hinder i medarbetarnas arbete med att skapa 

långsiktiga kundrelationer. Dessa resulterar i att information missads, fastnar hos vissa 

individer, spridningen blir begränsad, vissa tar inte ansvar för att ta del av information 

och så vidare.  

 

Rutiner och strukturer inkluderar allt från hur information samlas in, lagras, paketeras, 

sprids och hämtas. Detta har vi även sett är viktigt då rutiner kan förebygga 

missförstånd och brist i kommunikationen i Företaget. Rutiner förebygger också 

osäkerhet hos medarbetarna eftersom de då inte behöver fundera över om informationen 

når dem eller inte. Rutiner behöver också kommunikation för att alla ska veta att det 

finns rutiner. I rutindelen inkluderar vi också de mål, krav och riktlinjer som individer 

behöver för att veta vad som förväntas av dem i deras arbete med kundrelationer. Goda 

rutiner, strukturer, mål och riktlinjer är därmed en stor möjlighet för medarbetarna att 

skapa och behålla företagets långsiktiga kundrelationer.   

 



FRÅN EXTERN INFORMATION TILL INTERN KUNSKAP  ALINE ERIXON 

EXAMENSARBETE 30 ECTS, VT 2011  NIKLAS GRUNDSTRÖM 

72 

 

8.1.2 FLEXIBILITET 

Trots detta behov av struktur och rutiner finns å andra sidan ett behov av att 

medarbetarna har flexibilitet i deras arbete med kundrelationer. Med detta menar vi att 

medarbetarna har möjligheten till eget ansvar, frihet att fatta beslut och stödet från 

företaget att göra detta. Att kunna arbeta under dessa flexibla förhållanden visade sig 

vara en viktig faktor för medarbetarna för att kunna skapa och behålla företagets 

långsiktiga kundrelationer. Då relationer är föränderliga och opåtagliga krävs ett stort 

mått av flexibilitet för att handskas med dem. Därmed är flexibilitet i medarbetarnas 

arbete en stor möjlighet. Har alla eget ansvar och det inte finns rutiner utvecklas 

individuella rutiner. Även om rutiner har sina fördelar har möjligheten att kunna lägga 

upp det egna arbetet som det passar medarbetaren själv stort värde och är viktigt för 

medarbetarna i deras arbete med långsiktiga kundrelationer.  

 

8.1.3 KONFLIKTEN 

Det finns en tydlig efterfrågan på rutiner och struktur kring hur information och 

kundrelationer ska hanteras. Å andra sidan kan alltför tydliga rutiner tendera till att 

hämma flexibiliteten. För att kunna möta den flexibla marknaden behöver det finnas 

flexibilitet även internt i företaget, i arbetet med relationer. 

 

Konflikten dessa faktorer emellan kan liknas med en våg; det finns ett behov av båda 

men dessa två tenderar att konkurrera ut varandra. Att ha maximal nivå av båda vore 

optimalt men är därför inte möjligt och vi tolkar det som att företag behöver hitta en 

harmoni som passar det enskilda företaget bäst. Vilken nivå av de två faktorerna 

företaget har bör vara anpassat till medarbetarna i företaget och deras behov och 

förutsättningar. En annan viktig del som vi såg kan vara av vikt för att veta hur 

företagen ska hitta balansen i denna våg är företagskulturen. Företagsledningen bör 

därför fråga sig om de vill ha eller behöver en företagskultur som präglas av rutiner och 

strukturer. Eller om företaget vill ha eller behöver en företagskultur som präglas av 

flexibilitet och eget ansvar. Det vi vill belysa är dock att båda dessa delar behövs för att 

medarbetarna ska lyckas med att skapa och behålla långsiktiga kundrelationer. Det 

företaget vill ska prägla kulturen ska vara det framträdande men det är viktigt att den 

andra delen också finns med men kanske inte till samma grad. Att hitta denna balans är 

en av de stora möjligheterna i detta arbete.   

 

8.2 IMPLICIT OCH EXPLICIT KUNSKAP 

Inom detta område anser vi att orsakerna kan finnas till varför CRM-arbetet i så många 

fall misslyckas. All information kan inte skrivas in i ett system, en del information 

kräver ett kompletterande lagringssätt. Denna information kan vara sådan som inte går 

att formulera i text eller som är känslig information om kunden, det vill säga implicit 

kunskap. I de fallen kan informationen behöva överföras via andra 

kommunikationsmedel än dokumentation. Det finns alltså ett behov av två system, ett 

för explicit kunskap och ett för implicit. En frånvaro av denna insikt anser vi är ett av de 

stora hindrena i medarbetares arbete med långsiktiga kundrelationer. I den CRM-

litteratur som finns görs ingen särskiljning mellan dessa två typer av kunskap. Detta kan 

enligt oss vara en nyckel till varför CRM-arbete fallerar. Tas ingen hänsyn till att all 

information inte går att registrera i ett CRM-system går viktig information förlorad. 

Implicit kunskap har vi kunnat urskilja verkar vara lika viktig som explicit kunskap när 

det handlar om arbete med kundrelationer. Explicit kunskap behöver implicit kunskap 

för att kunna förstås i kundens subjektiva verklighet. Explicit kunskap kan berätta vilket 

rum kunden bokat och hur många som har bokat lunch, men utan den implicita 
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kunskapen kan relationen inte byggas lika bra. Vi anser att med explicit kunskap kan 

man leverera det kunden förväntar sig men det är den implicita kunskapen som skapar 

den långsiktiga relationen då man överträffar förväntningarna. I denna insikt anser vi 

därför att stora möjligheter för företag ligger.  

 

Det som blir slutsatsen i detta är att installeras ett IT-baserat CRM-system för att 

hantera kundrelationer krävs samtidigt att man skapar ett kommunikationssystem för 

hanteringen av implicit kunskap. Detta system skulle därmed bestå av rutiner och 

arbetssätt för att sprida implicit kunskap som kan komplettera den explicita kunskapen. 

I litteraturen diskuteras att CRM behöver ses som en holistisk företagsstrategi för att 

CRM ska fungera. Vi anser att ser man CRM som en holistisk företagsstrategi så blir ett 

system för den implicita kunskapen en del i detta.   

 

8.3 FÖRSTÅELSE 

CRM-arbete som ett holistiskt synsätt innebär att det är alla medarbetares ansvar att 

skapa företagets kundrelationer. Detta kräver enligt teorierna ett funktionsöverskridande 

arbetssätt där samarbete är en viktig del. Vad vi har funnit i den analys vi har gjort är 

att: funktionsöverskridande ur ett medarbetarperspektiv kräver förståelse. Med 

förståelse menar vi att kunna ha en inblick i andras arbete för att den information och 

det arbete man gör ska komma andra funktioner i företaget till nytta. Detta kan 

stimuleras av att medarbetarna har en bra inblick i sina kollegors arbete och för de 

förutsättningar de har. Medarbetarna struntar i eller lägger inte märke till information 

som de inte uppfattar som viktig. Följden av att de har förståelse för sina kollegors 

behov gör då att de registrerar och samlar in information som är viktig för andra och 

inte bara för det egna arbetet. Har medarbetarna förståelse för varandra blir följden att 

information blir rätt paketerad. Detta eftersom man vet hur mottagaren mottar 

informationen samt rutiner för hur information ska lagras och spridas är lika för alla och 

underlättar hämtningen. Medarbetarna blir motiverade att delge information till sina 

kollegor eftersom man förstår vilken information de behöver och hur de kan dra nytta av 

den. Saknar medarbetarna förståelse för de andra avdelningarna och sina kollegor finns 

det därmed ett stort hinder i medarbetarnas arbete med långsiktiga kundrelationer. På 

samma sätt ligger därmed möjligheten i medarbetarnas arbete med att skapa och behålla 

företagets långsiktiga kundrelationer i att öka förståelse mellan kollegor och 

avdelningar. På vilket sätt detta görs mest effektivt kan vi dock inte svara på eftersom vi 

inte har studerat detta i vår studie.    
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9 REKOMMENDATIONER TILL FÖRETAGET 
Vi har i vår analys kunnat skönja vissa mönster som vi vill lyfta fram då dessa 

kanaliserar de sammankopplingar med teorierna vi har sett. I dessa mönster har vi sedan 

sett hinder och möjligheter i medarbetares arbete med att skapa långsiktiga 

kundrelationer, vilka är specifika för vårt studerade företag och inte generaliserbara.  

Dessa vill vi delge Företaget då vi tror att de kan hjälpa dem i arbetet med 

kundrelationer. Detta är även det praktiska syfte vi ämnat fylla med vår studie. Vi vill 

dock påpeka att vår studie har ett hermeneutiskt synsätt och det är viktigt att komma 

ihåg att våra resultat är bundna till sin kontext och bör således sättas in i sitt 

sammanhang för att förstås på rätt sätt. 

 

 

 Företaget innehar enormt mycket erfarenhet och denna erfarenhet riskerar att gå 

förlorad om det inte skapas ett strukturerat informationshanteringssätt. Vi ser det 

som att det inte är ett problem kring den explicita informationen utan det är mer 

den implicita som skulle behöva mer fokus och riktlinjer. Idag är alla tolkar av 

informationen som finns dokumenterad, slutar tolkarna försvinner 

informationen. Vi skulle därför rekommendera Företaget att utveckla tydligare 

struktur och tillvägagångssätt kring hur den implicita informationen ska lagras i 

företaget. 

 

 Att bara en person ”äger” kunden och dokumenterar för sin egen skull är ett 

vanskligt system, eftersom man inte vet om man blir sjuk eller helt plötsligt inte 

kan fortsätta ha hand om kunden och dennes bokning. Finns inte 

kundinformationen systematiskt dokumenterad finns det stor risk att saker och 

ting glöms bort. I nuläget verkar det inte finnas incitament för att tänka så långt 

fram vilket vi rekommenderar Företagets ledning att skapa. 

 

 Att alla har stöd från ledningen och därmed ett stort eget ansvar är bra på vissa 

sätt. Dock finns det ett hinder i att man samarbetar mindre. Det finns också en 

risk i att det endast är en person som har relationen till kunden. Därför skulle vi 

rekommendera Företaget att se till att kunden ”ägs” av exempelvis två personer, 

vilket skulle ge en möjlighet att skapa starkare relationer. 

 

 Eget ansvar är bra för flexibiliteten, men i vissa fall kan det också ses som ett 

hinder. Om det faktum att alla känner sig ansvariga leder till att alla vill ha 

information och veta vad som händer, kan det i sin tur leda till att osäkerhet och 

misstro kan skapas då man misstänker att information inte delgivits en själv. En 

anledning till detta kan vara otydligt ledarskap vilket gör att medarbetarna 

känner att de själva måste ta ansvar för all informationshantering som sker. Vi 

vill därför rekommendera att Företaget ser över ledarfunktionerna så att 

medarbetarna inte behöver känna att allt ansvar ligger på dem enskilt. 

 
 Att det inte finns några mål eller standarder fungerar för de som arbetat länge, 

dock kommer de som tar över efter de som pensioneras att behöva dessa för att 

kunna göra ett bra jobb. Om hela Företaget ska ”känna på sig” när de gör rätt 

kommer företagskulturen eventuellt inte kunna hålla ihop det. Därför 

rekommenderar vi att Företaget ser över vilka mål och standarder med 

informationshanteringen de har och kommunicerar dessa till medarbetarna.  
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 Det faktum att det finns så många olika kommunikationsvägar att välja mellan 

gör att information lätt kan tappas på vägen. Då många verkar komplettera 

informationen i bokningssystemet med muntlig kommunikation gör det att det 

enligt vår tolkning blir ännu mer riskfyllt då sådan information endast lagras in 

medarbetarnas minnen. Explicit information som lagras finns det små hinder 

med men implicit information som inte lagras någonstans är enligt vår tolkning 

ett stort hinder för arbetet med kundrelationer. Det har påtalats om behovet av att 

ha de muntliga kommunikationsvägar Företaget har, som komplement till 

dokumentation. Dock är frågan hur den implicita informationen ska kunna 

sparas och användas på ett säkert sätt varför att sätta upp riktlinjer kring detta är 

en rekommendation vi vill ge. 

 

 Företaget har mycket bra möjligheter till att ha ett öppet samtalsklimat. Detta 

finns idag enligt en del, men det finns goda möjligheter att förbättra det. Skulle 

man göra det skulle fler synergieffekter enligt vår tolkning kunna skapas mellan 

avdelningarna och kunden skulle kunna få ett ännu bättre erbjudande.  

 

 Idag har Företaget flertalet möjligheter för att stärka upp spridningen av implicit 

kunskap, dock verkar rutiner kring hur den ska tas om hand inte finnas utan det 

är upp till varje enskild medarbetare att utröna om informationen är viktig. 

Återigen vill vi rekommendera att upprätta rutiner för informationshanteringen 

av implicit information.  

 

 Företagskulturen är mycket stark vilket väger upp att det inte finns några tydliga 

ledningssystem. Medarbetarna arbetar på med sina egna rutiner och mål, vilket 

fungerar men är inte optimalt. Dock skapar det flexibilitet vilket ansågs vara en 

viktig del i relationsbyggandet. Detta är något vi vill uppmärksamma, men 

Företaget måste själva göra avvägningen mellan flexibilitet och struktur. Mer 

struktur efterfrågades av medarbetarna i Företaget men de poängterade också 

vikten av den flexibilitet de har i arbetet. Att hitta den optimala balansen som 

fungerar bäst för Företaget är därför något vi rekommenderar. 

 

 Förståelsen för de andra avdelningarna skulle kunna ökas enligt vår tolkning, 

vilket är en möjlighet eftersom det skulle betyda att fler synergieffekter och 

bättre kunderbjudanden skulle kunna skapas. Om man visste vad andra inom 

Företaget gör skulle man kanske också vara mindre benägen att irritera sig om 

det uppkommer beslut som man inte förstår. Är man medveten om hur andras 

situation ser ut kan man dels ge rätt information och dels kan man ha samma mål 

eller åtminstone veta om den andres. Har man samma mål kanske individen blir 

mer uppmärksam på att registrera information som kan komma till nytta för 

andra inom Företaget. Vi skulle därför rekommendera ledningen att arbeta aktivt 

för att skapa möjligheter för medarbetarna att förstå sina kollegors behov. 

 

 Information ansågs också av respondenterna ha tendensen att fastna på vägen. 

Detta ansågs bero på olika faktorer. En av dessa var dock att medarbetarna inte 

ville delge information till andra då information ansågs som makt och därmed 

stannade den hos den enskilda individen. Vi rekommenderar därför ledningen att 

stimulera samarbetet genom gemensamma mål vilket skulle kunna minska denna 

tendens. 
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 Förändringar sker i varje enskild relation till kunden, inte ofta som kollektiv 

förändring. Detta är en möjlighet enligt vår tolkning, skulle systemen Företaget 

använder idag nyttjas bättre skulle man kunna se mönster och enkelt göra 

förändringar för alla organisationens kunder. 

 

 Klagomålshanteringen skulle kunna förbättras och systematiseras så att de 

åsikter som kommer Företaget tillhanda tas om hand i ett större perspektiv. 

Företaget skulle då kunna enligt vår tolkning har större möjlighet att se mönster 

och kunna göra förändringar för att förfina sitt kunderbjudande. 

 

 Det kan vara ett hinder att Företaget känner att de inte behöver förändras så 

mycket eftersom de kan sin verksamhet, marknaden förändras och kundernas 

behov likaså. Poängen med att ha ett kundperspektiv och sträva efter bra 

kundrelationer ska ju vara att kunna anpassa sig, det vill säga förändra och lära 

av kundernas information. Detta för att skapa bättre erbjudanden och kunna 

möta konkurrensen. Vi rekommenderar därför ledningen att försöka stimulera 

företagskulturen mot att bli mer marknadsorienterad för att snabbt kunna möta 

eventuella förändringar i kundernas efterfrågan. 
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10 FRAMTIDA FORSKNING 
Denna studie har bidragit med viktiga slutsatser som kan användas för att förstå 

komplexiteten i ett CRM-arbete och på så sätt skapa bättre förutsättningar för detta. 

Men utifrån våra begränsningar finns det vissa delar som vi inte har kunna studera så 

grundligt vilket vi därför föreslår som framtida studier.  

 

Vi vill först och främst uppmana till studier kring användandet av information, det vill 

säga omvandlingen av information till nya erbjudanden eller rutiner. Detta var en del vi 

upplevde att vi inte fick fram tillräckligt med data inom. Vidare har vi under studiens 

gång sett att det finns intressanta likheter mellan Knowledge Management, utvecklingen 

av OL, och CRM varför vi ser detta som ett ämne för fortsatta studier.  

 

Vi har valt att studera hinder och möjligheter för medarbetarna, men vi skulle vilja 

öppna upp för att se hur dessa korrelerar med påverkan på Relationskvalitet. Vi har även 

valt ett företag i servicebranschen, men det vore intressant att utföra denna studie i en 

mer produktorienterad bransch för att se hur de arbetar med kundrelationer. Vi har även 

valt ett stort företag, det vore intressant att se hur det fungerar i ett lite mindre företag 

och vilka skillnader som framkommer på grund av storleken.  

  



FRÅN EXTERN INFORMATION TILL INTERN KUNSKAP  ALINE ERIXON 

EXAMENSARBETE 30 ECTS, VT 2011  NIKLAS GRUNDSTRÖM 

78 

 

11 UTVÄRDERING AV STUDIEN 
Här presenteras en utvärdering av studien. Vi har delat in detta kapitel i Trovärdighet 

och Äkthet. 

 

En stor skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa studier är att de kvalitativa är väldigt 

svåra att generalisera. Detta gör även att validiteten och reliabiliteten inte går att mäta 

på samma sätt som i en kvantitativ studie. Andra begrepp för att utvärdera kvalitativa 

studier har därför utvecklats och två av dessa är trovärdighet (trustworthiness) och 

äkthet (authenticity). (Bryman & Bell, 2005, s. 305-308) Vi anser att dessa två begrepp 

innefattar stora delar av de sanningskriterier som är av vikt i en kvalitativ studie och 

kommer därför använda oss av dem för att belysa studiens sanningskriterier. 

 

11.1 TROVÄRDIGHET 

Eftersom datan inte går att generalisera i en kvalitativ studie blir beskrivningen av den 

sociala verkligheten och kontexten mycket viktig för denna typ av studie. Denna 

beskrivning används för att utvärdera trovärdigheten i studien och beskrivs som 

tillförlitligheten, överförbarheten och pålitligheten av studien samt möjlighet till att 

styrka och bekräfta det som har sagts. (Bryman & Bell, 2005, s. 306-308) För att skapa 

en så god trovärdighet som möjligt har vi i analysen beskrivit den sociala verklighet 

som respondenterna upplever och använt den för att tolka de svar vi har fått. För att de 

resultat vi presenterar sedan ska kunna användas i andra sammanhang, behöver läsaren 

själv avgöra utifrån denna beskrivning om den sociala kontexten kan överföras på den 

nya situationen. På detta sätt kan resultaten till viss mån generaliseras men detta är då 

upp till läsaren att avgöra. De beskrivningar vi använder oss av för att beskriva 

kontexten och den sociala verkligheten anser vi är tillräckligt goda för att läsaren ska 

kunna få sig en bra uppfattning av detta. Vi försöker att använda så fylliga och 

detaljerade beskrivningar som möjligt av både kontexten och respondenten för att få en 

så hög trovärdighet som möjligt. 

 

Den data vi har samlat in har också granskats av båda författarna till denna studie så att 

vi är överrens om de tolkningar som är gjorda. Vår studie har även under hela 

förfarandet varit helt öppen för granskning och vem som helst har när som helst kunnat 

ta del av vad vi har gjort. Vi vill också framhålla att vi har handlat i god tro under hela 

arbetets gång och vi har i så stor mån som möjligt försökt att styrka och bekräfta de 

resultat och slutsatser vi kommit fram till. 

 

För att belysa trovärdigheten i denna studie vill vi framhålla den tydliga teoretiska 

kopplingen till vår intervjuguide vi har använt oss utav. Frågorna som vi har utformat 

bygger på teorier kring organisatoriskt lärande och CRM. De olika delarna i 

informationsprocessen är tagna från Huber (1991) och Jayachandran et al (2005). De 

frågor som ställs inom dessa områden bygger på de faktorer som dessa författare belyser 

som viktiga. Inom de olika områdena har vi också tagit hjälp av andra teorierna kring 

lärande och kunskap för att bygga in dessas dimensioner i frågorna. Vi anser att vi på 
detta sätt har en hög trovärdighet i våra frågor och de svar vi har erhållit tack vara den 

teoretiska bas vi har använt för att skapa dessa frågor.  

 

Trots denna teoretiska grund i vår intervjuguide visade det sig att vi inte lyckades få 

svar på exakt det vi ville. Enligt oss fick vår studie inte fram den data vi hade önskat 

kring användandet av information, det vill säga om omvandlingen från information till 

kunskap. Vi anser att vi ställde frågor kring hämtning av information som skulle leda 
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oss till svar kring hur organisationer lär, den andra delen av vårt syfte. Dock fann vi att 

datan vi fått in snarare gav svar kring informationsprocessen fram till just användandet 

och lärandet. När vi har diskuterat detta faktum med varandra har vi landat i en möjlig 

förklaring, att Företaget i sig inte är så förändringsbenäget eftersom de är så pass bra 

som de är på sin verksamhet och anser att de inte behöver förändra ett vinnande 

koncept. Detta skulle betyda att respondenterna inte tänker i banorna av att ta in 

information för att den ska resultera i förändringar, vilket skulle leda till att de svarade 

på våra frågor utan att tänka på den dimensionen.  

 

Vi är dock av den åsikten att vi har hittat några intressanta mönster som kan användas 

för att öka förståelsen för medarbetarperspektivet inom CRM. Vi vill samtidigt påpeka 

att dessa mönster inte går att generalisera utan det är upp till läsaren att avgöra om dessa 

resultat kan användas i en senare situation. Vår förhoppning är att denna studie kan 

generera idéer till framtida forskning för andra författare. Där dessa mönster kan 

användas som utgångspunkt för att sedan testas kvantitativt, för att skapa ett mer 

generaliserbart resultat.  

 

11.2 ÄKTHET 

I en kvalitativ studie är det upp till författarna att tolka det som respondenterna säger. 

Det är också upp till författarna att lyfta fram det som de anser är viktigt för den 

specifika studien. Det är därför väldigt viktigt att författarna ger en tillräckligt rättvis 

bild av de olika åsikter och uppfattningar som kommer upp under intervjuerna. Detta 

kallas för äkthet och är det andra sanningskriteriet som vi har använt oss utav. (Bryman 

& Bell, 2005, s. 308-311) 

 

Det är självklart svårt att alla respondenters åsikter ska få lika stor plats i en studie 

eftersom de belyser olika saker. Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt när det 

kommer till att avgöra viken information som är viktig eller inte. Vi vill å andra sidan 

framhålla att detta är en deduktiv studie och bygger således på teorier vilket gör att vi 

lyfter fram det som går att koppla till dessa teorier. Detta gör att vissa respondenter får 

större plats än andra tack vare att de säger det som går att koppla till teorierna. 

 

För att äktheten ska vara så stark som möjligt har vi försökt att använda så tydliga citat 

som möjligt. Allt de respondenterna säger har också använts i sin ursprungliga form och 

inga försköningar eller förändringar har gjorts av det som har sagts. För att förstå 

innebörden av viss information har vi i vissa fall behövt tolka det som har sagts. I dessa 

situationer har båda författarna dubbelkollat med varandra för att undvika feltolkningar. 
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12.2 APPENDIX 1: RESPONDENTER 
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12.3 APPENDIX 2: INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide 
Inledande presentation: Vi heter Niklas Grundström och Aline Erixon och läser till 

civilekonomer på Handelshögskolan här i Umeå. Vi skriver för tillfället vårt 

examensarbete i företagsekonomi och har fått möjligheten att utföra vår studie hos er. 

Vi kommer att intervjua nio personer inom Företaget och har valt dig eftersom du har 

många kundmöten och relationer med kunder. När vi pratar om kundmöten menar vi 

alla typer av kundmöten, öga mot öga, telefon, mail osv. Den information vi avser är 

den typen av information som behandlar kunder och kan spridas till en eller flera i 

organisationen. Med detta menas att det inte är till för att lösa det akuta problemet utan 

kan vara av värde för andra i organisationen.  

 

Det kommer att vara 10 stycken öppna huvudfrågor som kompletteras med ett antal 

följdfrågor. Intervjun tar mellan 40 min och 60 min. En del frågor kan kännas kluriga, 

men du behöver inte känna dig stressad över att svara fort utan ta den tid du behöver. 

Du får svara precis hur du vill och du får gärna spåna och tänka fritt. Det viktigaste är 

att du verkligen tänker efter hur du upplever din arbetssituation.  

 

Fråga 1: (bakgrundsinformation) 

1. Hur gammal är du? 

2. Nuvarande tjänst/titel? 

3. Vad innebär din tjänst? (kortfattat) 

4. Hur länge har du arbetet för organisationen?  

5. Hur lång erfarenhet har du av arbete med kunder och kundrelationer? 

 

Fråga 2: (organisatoriska förutsättningar) 

 Hur skulle du beskriva din arbetsmiljön där du arbetar? 

 

Följdfråga: 

1. Upplever du att det finns några arbetsmiljöfaktorer som påverkar arbetet med 

kunderna, negativt/positivt? (stress, ljudvolym, byråkratiskt, planering av 

lokaler, hierarki) 

2. Hur är stämningen/ attityden mellan medarbetarna? Ge exempel: (stöd, hjälp, 

kommunikation, ledning) 

  

Nyckelord: 

Fokusera på individens inställning till organisationen och dennes arbete, 

arbetsmiljöfaktorer som kan vara av vikt för lärande. 

 

Fråga 3: (Insamling/lagring/spridning) 

 I kundmötet får du reda på mycket information. Vad gör du med den 

informationen?(registrering)  

 

Följdfråga: 

1. Kan du ge några exempel på hur du gör för att komma ihåg informationen? 
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2. Har du kommit på det själv eller finns det färdiga rutiner för dokumentation 

av information?  

3. Hur skulle du vilja att ni dokumenterade information? 

4. Diskuteras andra saker i kundmötet än sånt som är till för att lösa den 

specifika situationen eller tjänsten? Vad? 

5. Hur upplever du att ni uppmuntrar kunderna till att delge information? Ge 

exempel: 

6. Vilka pratar du med/ inte med om kundmötet? Varför? (chefer, närmaste 

medarbetare, alla) 

7. Finns det någonting som gör att du inte delar med dig av information, även 

om detta kan vara av intresse för andra? Varför/ varför inte? 

8. Frågar någon dig om information om kunderna? Varför? 

9. Diskuterar ni/du kundmöten/erfarenheter inom något särskilt/annat forum? 

Personalmöten, medarbetarsamtal osv? 

10. Diskuterar du med någon om hur ni ska arbeta med kunder i kundmötet?  

 

Nyckelord: 

Fånga det som händer i kundmötet, uppmuntras informationsspridning från kunderna. 

Feedback från medarbetare-double loop, individuellt vs org lärande, info spridning, 

instruktioner och uppmuntran från ledningen om informationsspridning, Tid, attityder 

hos medarbetarna när det kommer till att prata om kundmöten. 

 

Fråga 4: (upptäckt/lagring) 

 Händer det att du får veta utöver det som kundmötet primärt handlar om. 

Som medarbetare i andra delar av organisationen också kan ha nytta av? 

Vad kan det vara? (implicit kunskap) 

 

Följdfråga: 

1. Kan du ge några exempel? 

2. Hur vet du att denna information/tanken är viktig att komma ihåg? 

3. Vad gör du med den informationen? Varför? 

4. Hur vet du vad du ska göra med den informationen?   

5. Vad skulle du vilja göra med den informationen? 

 

Nyckelord: 

Medveten lagring av information, kunskap om framtida behov av info, Mål, strategier, 

information från ledningen, IT-system, idélåda, närvarande chef att prata med.  

 

Fråga 5: (hämtning) 

 Har du den information, de verktyg och organisatoriska förutsättningar du 

behöver för att utföra kundmötet på ett bra sätt? Varför/ varför inte?  

 

Följdfråga: 

1. Kan du ge några exempel? 

2. Hur får du information om kunderna från andra inom företaget?  

3. Vet du vad som förväntas av dig i kundmötet av ledningen? Varför? 
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4. Hur vet du att du tar rätt beslut? (direktiv från ledning, målbild med 

servicen, standarder att nå upp till) 

5. Upplever du att det finns mål från organisationen med kundmötet? 

6. Får du feedback på ditt arbete med kundrelationer? 

 

Nyckelord: 

Målbild med servicen, standarder att nå upp till, tydlig instruktion om prestation, hur 

hittar medarbetaren den som har informationen. 

 

Fråga 6: (hämtning) 

 Om du vill/behöver veta någonting om en kund hur tar du då reda på det 

inom företaget?  

 

Följdfråga: 

1. Kan du ge några exempel? 

2. Hur vet du vem man ska vända sig till?   

3. Hittar du den information du behöver? Varför/ varför inte? 

4. Upplever du det svårt att hitta den information du söker? 

5. Hur vet du vad de andra vet/ inte vet om kunderna? 

6. Hur skulle du vilja att information om kunderna fanns tillgänglig? 

 

Nyckelord: 

Hur hittar infosökaren infobäraren, informationskällor, hur är informationen paketerad-

kommunicerad, kunders behov och förväntningar, direktiv från ledningen. 

 

 

Fråga 7: (övergripande fråga, kundrelationer) 

 Vad är en bra kundrelation för dig? 

 

Följdfråga:  

1. Kan du ge några exempel? 

2. Hur upplever du dina möjligheter till att skapa bra relationer med dina 

kunder? Varför? 

3. Vad anser du är orsaken till att vissa kundmöten blir bra och andra dåliga? 

(organisatoriska förutsättningar) 

 

Nyckelord: 

Organisatoriska förutsättningar, förtroende, kundens delaktighet i tjänsteproduktionen,  

 

Fråga 8: (förtroende) 

 Hur bygger du förtroende med kunden?  

 

Följdfråga: 

1. Kan du ge några exempel? 

2. Vad behöver du för att göra det? 
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3. Hur upplever du att företaget möjliggör för dig att bygga förtroende med 

kunden? Ge exempel: 

 

 

Nyckelord: 

Stöd från ledningen/organisationen/chefer, tidigare erfarenhet, information om 

kunderna, organisatoriska förutsättningar.  

 

Fråga 9: (spridning/tolkning) 

 Hur upplever du att kommunikationen inom organisationen fungerar? 

 

Följdfråga: 

1. Kan du ge några exempel? 

2. Hur kommunicerar ni inom företaget? (mail, samtal, telefon,) 

3. Har ni diskuterat hur ni ska kommunicera information inom företaget? 

4. Hur skulle du vilja att ni spred informationen? 

5. Hur skulle du vilja bli delgiven information? 

6. Är informationen riktad till alla eller specifik till dig? 

7. Upplever du att det finns situationer då missförstånd i kommunikationen 

inom företaget uppstår? Ge exempel:  

8. Har du några förslag på hur man skulle kunna undvika missförstånd? 

 

 

Nyckelord: 

Informationstolkning,  

 

Fråga 10: (Avslutande fråga) 

 Har du någonting ytterligare som du har tänkt på eller kommit på så här 

efter genomförandet av intervjun? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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