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Sammanfattning
Customer Relationship Management, CRM, är ett väletablerat begrepp inom
marknadsföring och företags hantering av kundrelationer. Företag liksom akademiker
riktar ett stort intresse mot just CRM, men samtidigt visar forskning att många
implementeringar ute på företagen inte ger resultat som är tillfredställande.
Anledningen tycks vara att företag tenderar att fokusera på den tekniska aspekten av
CRM, istället för att se CRM som en helhetsansats för att hantera kundrelationer.
CRM förenar relationsmarknadsföringens grunder med IT för att skapa lönsamma och
långsiktiga relationer. För en lyckad utkomst av CRM anses själva implementeringen
vara viktig och forskning belyser att utan planering, tydliga syften och förståelse för
själva organisationsförändringen mot en ökad kundorientering som en CRMimplementering innebär, finns det risk för att initiativet misslyckas.
Studien syftar till att beskriva, diskutera och analysera CRM utifrån
implementeringsfasen och faktorerna Ledning, Strategi, Medarbetare, Organisation,
Kultur och Teknik för att skapa förståelse för hur företag uppfattar CRM och dess
implementering. Studien har en deduktiv ansats där faktorer som i tidigare forskning
definierats vara viktiga vid en implementering av CRM har legat till underlag för den
empiriska studien. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa
semistrukturerade intervjuer som gjorts vid fyra Business-to-Business företag med
huvudkontor i Umeå kommun eller kringliggande kommuner.
Den slutsats vi drar är att CRM uppfattas som en teknisk lösning för att kunna samla
in, strukturera och lagra data om kunder. Detta medför att det inte finns någon vidare
förståelse för den strategiska faktorn i samband med implementeringen. Vidare tolkar
vi att det inte finns någon enhetlig plan för hur faktorerna, Strategi, Ledning,
Medarbetare, Organisation, Kultur och Teknik, ska ingå i implementeringen av CRM.
Implementeringen tycks inte följas av någon ökad fokusering på
relationsmarknadsföringens grundtankar, vilket kan anses vara problematiskt då CRM
bygger på dessa kärnvärden. Ett fallföretag anses ha en mer strategisk och holistisk
uppfattning om CRM, men även för det företaget uppfattar vi att tekniken är det
primära i samband med implementeringen. Konsekvensen av det är att företagens
implementeringar inte tycks kantas av någon strategi för hur kundrelationer ska
skapas, bibehållas och utvecklas. Vidare visar studien att hur CRM uppfattas bland
företagen och vilka element som beskrivs viktiga i samband med en CRMimplementering går att anse skilja sig väsentligt från hur forskning beskriver att CRM
bör uppfattas och således implementeras. Detta tolkar vi hänger samman med att
företagen tenderar att uppfatta CRM som en teknisk lösning.
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1. Introduktion till studien
För att ge grundläggande förståelse för, och inblick i vår studie har vi i nedanstående
text ringat in vårt ämnesområde. Vi inleder med en bakgrundsbeskrivning av varför
kundrelationer är viktiga liksom varför relationsmarknadsföring kan anses vara
kritiskt för företag verksamma på dagens marknad. Vidare kommer vi kortfattat
redogöra för Customer Relationship Management, CRM, och implementering av
CRM för att slutligen beskriva det forskningsgap som denna studie ämnar ge ett
bidrag till.
”Vi sätter dig som kund i centrum”, ”Utan kunden har vi ingenting” och ”Kunden är
vårt företags levebröd” går att läsa i årsrapporter, diverse marknadsföringsmaterial
och på hemsidor. Kundens betydelse för företag är ingen hemlighet utan snarare en
nyckelfaktor till framgång på marknaden. I strävan efter att skapa konkurrenskraft på
den allt mer hårdnande marknaden där företag expanderar och internationaliseras har
kunden utkristalliserats som kärnan i ett företags verksamhet. Att ett företag är
kundorienterat innebär att det finns en insikt i, och förståelse för, kundernas behov.
Denna information används i dessa företag till att fortlöpande skapa värde för
kunderna. (Narver & Slater, 1990, s. 21) Utifrån detta blir själva relationen mellan
företag och kund av stor vikt för företagen, det vill säga hur företaget hanterar sina
kundrelationer.
Enligt Gummesson (1995, s. 16-17) kan en relation uppstå först när minst två parter
kommer i kontakt med varandra. Ur ett marknadsföringsperspektiv består relationen i
dess enklaste form av en leverantör och en kund. I många fall är dock
relationsbegreppet betydligt mer komplext och består av flera parter och hela nätverk
av relationer. Ta till exempel ett företag som tillverkar skogsmaskiner. Företaget
säljer sina maskiner genom egna säljbolag och via externa återförsäljare.
Relationsnätet får här anses sträcka sig från underleverantörer som tillhandahåller
komponenter, genom hela tillverkningsprocessen till distribution och slutkund. Utöver
detta består företagets relationer även av övriga intressenter i det kringliggande
samhället så som forskningsinstitut, intresseföreningar etc.
Mellan företag och kund kommer flera olika typer av aktiviteter, så kallade episoder
av händelser, att äga rum. En episod kan bestå av att företaget och kunden förhandlar
om priser, eller gör utbyten i form av produkter och tjänster mot monetär ersättning. I
ett sådant möte kommer atmosfär och redan etablerade normer att påverka hur de
olika episoderna sker och varje enskild episod kommer att ha betydelse för hur
relationen mellan företaget och kunden utvecklas. (Ford, 1993, s. 340) Relationen kan
liknas vid en process som är under ständig utveckling (Storbacka & Lehtinen, 2000, s.
162-163) och varje enskild episod blir viktig för den totala relationen (Ford, 1993, s.
340). Hur väl ett företag lyckas med att hantera sina relationer med kunder kan
komma att avgöra huruvida företaget blir framgångsrikt eller inte (Nguyen, Sherif &
Newby, 2007, s. 102).
Relationer mellan företag och kund kan se olika ut. Bland annat beroende på produkt/tjänsteutbud, konkurrens på den aktuella marknaden och vilken kontext företag
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verkar inom. I en business-to-business kontext (B2B) är kunden ett annat företag och
när det gäller relationen mellan företag och kund som verkar inom B2B kan relationen
komma att skapa fördel för båda parter. Detta då parterna genom relationen kan
uppleva en minskad osäkerhet och ett ökat engagemang mellan varandra. (Ford, 1993,
s. 340) Detta belyser varför ökat fokus på relationen kan vara gynnsamt och något
eftersträvansvärt för både företag och kund. Relationen mellan de båda parterna
skapar ett värde utöver själva utbytet av varor och tjänster. Relationerna som ett
företag har med sina kunder går därför att betrakta som en av de viktigaste
tillgångarna för ett företag. (Ford & Håkansson, 2006, s. 250) Att försöka etablera,
utveckla och underhålla relationer med sina kunder beskrivs av Ford (1993, s. 349)
som den huvudsakliga marknadsföringsuppgiften för företag, vilket understryker
betydelsen av relationsfokus i just B2B-kontexter. Genom att fokusera på sina
befintliga kunder och göra dem nöjda minskar risken för att kunderna ska byta till en
annan leverantör (Storbacka, Strandvik & Grönroos, 1994, s. 23). Detta är ytterligare
ett argument till varför företag bör fokusera på att skapa förutsättningar för att vårda
sina relationer med kunder.
Ett perspektiv på marknadsföring har vuxit fram där fokus ligger på själva Köparesäljare
interaktion,
det
vill
säga
interaktionen
mellan
säljare
(varutillverkare/tjänsteleverantör) och företagens inköpare och kunder. Detta står i
kontrast till det som marknadsföring traditionellt handlat om, nämligen företagets
produkter
och
tjänster.
(Grönroos,
2008,
s.
36-37)
Företagets
marknadsföringsaktiviteter skall enligt det förstnämnda perspektivet syfta till att
stärka relationen mellan företag och kund. Detta sker genom att inte rikta fokus på
själva transaktionen och utbytet av varor och tjänster, utan istället på kundrelationen
och vårdandet och utvecklingen av den (Grönroos, 2008, s. 36,55; Storbacka et al.,
1994, s. 22). Genom detta kommer kunden i större utsträckning att betraktas som en
relationspartner, och kärnan för marknadsföringen förflyttas till själva relationen
mellan företag och kund (Gummesson, 2002, s. 15). För att beskriva detta används
termen relationsmarknadsföring (Exempelvis Gummesson, 2002; Grönroos, 2008)
och i denna anda föreslås företag anta ett relationsperspektiv på sin marknadsföring.
Begreppet relationsmarknadsföring beskrivs som ett perspektiv på företagets
kundrelationer och handlar om mer än marknadsföring av en slutgiltig produkt eller
tjänst. Detta innebär att marknadsföring blir en fråga för den högsta ledningen och
inte enbart en fråga som ska hanteras av marknadsavdelningen (Grönroos, 2008, s. 31,
38-39).
Det finns olika sätt för företag att hantera sina relationer med kunder på, varav CRM,
Customer Relationship Management är ett sätt. Det är också just CRM som den här
studien har för avsikt att studera. Grunden för CRM ligger i
relationsmarknadsföringens filosofi (bl.a. Gummesson, 2002, s. 40; Chen, Yen, Li &
Ching, 2009, s. 294) och sedan 1990-talet har CRM blivit ett väletablerat begrepp
inom marknadsföring och företags organisering kring kundrelationer (bl.a. Payne &
Frow, 2005, s. 167; Foss, Stone & Ekinci, 2008, s. 68). Gummesson (2002, s. 3)
menar att CRM går att se som ett sätt att omsätta relationsmarknadsföringens kärna i
praktiken och då framförallt när det gäller hanteringen av företags kundrelationer.
Genom CRM föreslås företag kunna förbättra relationerna med sina kunder. Detta
bland annat genom att hantera kunddata på ett konstruktivt sätt (Payne & Frow, 2006,
s. 136). Fokus för CRM ligger på att skapa långsiktiga kundrelationer vilka medför ett
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värde för både kunden och företaget (Nguyen et al., 2007, s. 103). Vidare beskrivs
CRM kunna bidra till mer effektiv hantering av relationerna med företagets kunder
(Frow, Wilkinson & Young, 2011, s. 79). Enligt en sammanfattning av Chen &
Popovich (2003, s. 673) föreslås CRM kunna bidra till både högre intäkter och lägre
drivskostnader. Detta till följd av nöjdare och mer lojala kunder. Men frågan är, hur
uppfattas egentligen CRM bland företag?

1.1 Problembakgrund
Genom att studera litteraturen finner vi att det finns många olika sätt att se på CRM.
Payne & Frow (2005, s. 168) har utvecklat ett kontinuum i ett försök till att
sammanfatta affärsvärldens, liksom den akademiska forskningens, olika synsätt på
vad begreppet CRM innefattar. I ena ytterkanten anses CRM vara en teknisk lösning
för att skapa en kunddatabas för att hantera kundrelaterad data, det vill säga CRM ses
vara på en taktisk nivå. I den andra änden beskrivs det som en strategi för företags
orientering mot sina kunder och kundrelationer. Enligt det sistnämnda synsättet ses
CRM som holistiskt och företagsövergripande. Aktuell forskning har gått från att
fokusera på de tekniska aspekterna av CRM till att istället se CRM utifrån ett mer
strategiskt och holistiskt perspektiv (Ahearne, Rapp, Mariadoss & Ganesan, 2012, s.
117; Wahlberg, Strandberg, Sundberg & Sandberg, 2009, s. 202). Detta hänger
samman med det sistnämnda synsättet presenterat av Payne & Frow (2005, s. 168), att
CRM anses innefatta hela organisationen och mer fundamentalt hänga samman med
hur företag orienterar sig mot sina kunder. Fortfarande finns dock både forskare och
företagsrepresentanter som uppfattar CRM enbart som ett tekniskt verktyg (Ahearne
et al., 2012, s. 117).
Det tycks finnas många olika definitioner av vad CRM anses vara både ute bland
företagen och bland teoretikerna och många tycks fortfarande fokusera på de
systemtekniska delarna av CRM. Detta kan vara problematiskt då, precis som
beskrivet ovan, CRM bygger på kärnvärdena i relationsmarknadsföring och det är
därför inte tekniken i sig som är det viktigaste i CRM. Istället är det centrala att
grunderna inom relationsmarknadsföring förankras i organisationen och att människor
i organisationen involveras och förstår vikten av CRM. Exempelvis ska
marknadsföring involveras och integreras i hela organisationen och inte enbart vara
knutet till en specifik avdelning. (Gummesson, 2002, s. 14-15, 40)
Ekonomiska investeringar i CRM föreslås vara ett prioriterat område bland företag
(Fournier & Avery, 2011, s. 63) och i en sammanställning gjord av Kevork &
Vrecholpoulos (2009) visar forskarna att mellan åren 2000 och 2006 publicerades 396
artiklar relaterade till Customer Relationship. Detta visar på att företag liksom
akademiker riktar ett intresse mot CRM och hantering av kundrelationer. Samtidigt
visar forskning på att många implementeringar av CRM inte ger resultat som är
tillfredställande. Företag rapporterar om misslyckade implementeringar av CRM och
att de inte fått de utfall de hoppats på (Se exempelvis Nguyen et al., 2007, s. 113;
Zablah, Bellinger & Johnston, 2005) och företag verkar ha svårt att se vilken
affärsnytta som CRM verkligen har bidragit med (Finnegan & Currie, 2010, s. 153).
Anledningen till varför CRM-implementeringar ofta misslyckas tycks hänga samman
med, precis som ovan nämnt, att företagen tenderar att fokusera på den tekniska
aspekten av CRM. Att endast se CRM som en datalösning för hantering av företagets
kundbas tycks kunna leda till misslyckade resultat (Finnegan & Currie, 2010, s. 153).
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Det verkar vara så att företagens syn på vad CRM är påverkar hur de implementerar
CRM i sina organisationer och Donaldson & O’Tool (2007, s. 127) menar att det i
slutändan är användaren av CRM som avgör huruvida det kommer fungera som en
teknisk lösning eller som ett verktyg för att strategiskt hantera företagets
kundrelationer.
Trots att många CRM-implementeringar har visat icke-tillfredställande resultat, och
att den faktiska vinsten med att implementera CRM har blivit ifrågasatt, konstateras
att företag fortsätter att implementera CRM i sina organisationer (Bohling, Bowman,
LaVelle, Mittal, Narayandas, Ramani, et al., 2006, s. 185). Men, för en lyckad
utkomst av CRM är själva implementeringen viktig (Finnegan & Currie, 2010). Foss
et al. (2008, s. 69) hävdar att utan planering, tydliga syften och förståelse för själva
organisationsförändringen mot kundorientering som CRM-implementering innebär
finns det stor risk för att initiativet misslyckas. Då det verkar som att många företag
tenderar att fokusera för mycket på de systemtekniska aspekterna av en
implementering av CRM (bl.a. Zablah et al. 2005; Nguyen et al., 2007; Finnegan &
Currie, 2010) tycks forskare vara överens om att mer forskning som belyser
implementeringen av CRM behövs. Det vill säga forskning om hur företagen ser på
en implementering, vem som driver den och hur den genomförs.
Det finns en uppfattning om att ledningen har en viktig roll i en CRM-implementering
(Bohling et al., 2006; Chen & Popovich, 2003), exempelvis föreslås ledningens
engagemang under en implementering komma att påverka hur man inom
organisationen uppfattar CRM (Bohling et al., 2006, s. 187). Genom en
sammanställning av den aktuella forskningen finner vi att förutom ledningen, har
även andra interna faktorer en stark inverkan på implementeringsprocessen. De mest
förekommande interna faktorerna som har belysts är kultur, människor, processer och
teknik (Finnegan & Currie, 2010), strategi, människor, organisation och teknik
(Dimitriadis & Stevens, 2008), människor, processer och teknik (Zablah et al., 2005),
teknik, företagsprocesser och människor (Chen & Popovich, 2003). Då dessa faktorer
i många hänseenden går in i varandra har vi i den här studien kategoriserat dem enligt
följande; Ledning, Strategi, Medarbetare, Organisation, Kultur samt Teknik. Dessa
faktorer har var för sig, eller tillsammans identifierats av olika forskare som kritiska
för att möjliggöra en lyckad implementering av CRM. (Zablah et al., 2005; Payne &
Frow, 2005; Finnegan & Currie, 2010; Dimitriadis & Stevens, 2008)
Nguyen et al. (2007, s. 113) menar att det krävs en större medvetenhet och förståelse
från företagens sida gällande de svårigheter och hinder som finns vid en CRMimplementering för att den skall kunna leda till önskade resultat. Studien ämnar därför
undersöka hur företagen resonerar kring de faktorer som anses vara kritiska vid en
implementering av CRM. Exempelvis föreslår Bohling et al. (2006, s. 185) att
forskningsfältet troligtvis kan komma att gynnas av att skapa en större förståelse för
vad företagsledningar ser som nyckelfaktorer i en lyckad CRM-implementering. Detta
skulle gå att få svar på genom att undersöka deras uppfattning om faktorer som enligt
forskning anses kritiska vid en implementering. Boulding, Staelin, Ehret & Johnston
(2005, s. 162) hävdar också att det behövs mer forskning som hanterar just CRMimplementering. Exempelvis skriver de att forskning som hanterar integreringen
mellan människor och processer är en del av forskningsområdet CRM som det bör
forskas vidare inom. Även Finnegan & Currie (2010, s. 153) argumenterar för detta
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då de menar att det behövs en ökad förståelse för kultur, människor, processer och
teknik i samband med en CRM-implementering. En ökad förståelse för barriärer i en
CRM-implementering behövs enligt Wahlberg et al. (2009, s. 202) för att kunna skapa
förutsättningar för att medarbetare ska vara mottagliga för CRM i organisationen.
Finnegan & Currie (2010, s. 165) skriver också att man, genom att studera CRMimplementering i andra geografiska regioner än de forskning tidigare belyst, troligtvis
kan skapa större förståelse för just implementeringen av CRM. Den geografiska
aspekten av CRM-implementering är också intressant med bakgrund av att en stor del
av de artiklar vi tagit del av utgår från forskning gjord på företag i andra kulturella
kontext än den vi befinner oss i, exempelvis; USA, Storbritannien, Taiwan (se bl.a.
Bohling et al., 2006; Finnegan & Currie, 2010; Payne & Frow, 2005; Chen et al.,
2009). Vidare finner vi att mycket forskning inom området CRM-implementering
fortfarande endast är på en konceptuell nivå (b.la. Chen & Popovich, 2003; Shah,
Rust, Parasuraman, Staelin, & Day, 2006; Zablah et al., 2005; Dimitriadris & Stevens,
2008). Detta menar vi, belyser behovet av att undersöka ämnet mer empiriskt för att
på så sätt kunna öka förståelsen för hur företag uppfattar implementering av CRM. Vi
anser också att den komplexitet som B2B relationer föreslås innebära liksom den
stora betydelsen som relationer anses ha i B2B kontext, gör just CRMimplementering i företag med B2B relationer extra intressant att studera. Exempelvis
skriver Ahearne, et al. (2012, s. 118) att för CRM-implementeringar inom B2B finns
specifika förutsättningar då miljön är komplex. De menar också att det inom CRM
behöver forskas ytterligare om vad som leder till framgång respektive misslyckande
och detta speciellt i B2B. Vidare har vi efter att vi började ta kontakt företag för denna
studie fått uppfattningen av att många företag inom B2B vänder sig just till CRM för
att hantera sina kundrelationer. Detta gör att ämnet går att betrakta som aktuellt både
bland teoretiker och bland praktiker.
Med detta som bakgrund har vi valt att göra vår studie på fyra företag som har för
avsikt att genomföra en CRM-implementering eller som just nu genomför en
implementering. Tre av företagen är tillverkande företag som verkar på både den
svenska och globala marknaden och deras affärer sker B2B. Det fjärde företaget är ett
tjänsteföretag som tillhandahåller tjänster på den svenska marknaden och vars affär
sker både B2B och B2C. Det sistnämnda företaget avser dock att i första hand
implementera CRM i B2B organisationen och kan således anses vara ett B2B-företag
när det gäller implementeringen av CRM. Utöver att det är för B2B-relationer som
företagen avser implementera CRM går också likheter mellan företagen att se utifrån
den geografiska lokaliseringen av företagens respektive huvudkontor, vilka samtliga
är belägna i Umeå kommun eller kringliggande kommuner.

1.2 Problemformulering
Hur uppfattas CRM och dess implementering i en B2B-kontext?

1.3 Studiens syfte
Studiens övergripande syfte är att beskriva, diskutera och analysera CRM sett utifrån
implementeringsfasen och faktorerna Ledning, Strategi, Medarbetare, Organisation,
Kultur och Teknik, för att skapa förståelse för CRM och dess implementering. Detta
utifrån fyra fallföretag. Vidare ämnar studien att vägleda och rekommendera
fallföretagen i deras CRM-implementeringar.
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1.4 Studiens avgränsningar
Studien ämnar undersöka företag vars CRM-implementeringar sker inom B2Brelationer. Detta då forskning pekar på att relationerna för företag verksamma inom
B2B skiljer sig från de som företag verksamma inom B2C har. Således kommer
CRM-implementeringar i relationen mellan företag och privatkunder inte att falla
inom studiens ramar. I studien görs ingen skillnad mellan tjänsteföretag och
tillverkande företag.
Studien hanterar organisationsinterna CRM-faktorer, det vill säga faktorer inom
organisationen som belysts vara viktiga vid en CRM-implementering. Detta medför
att externa aktiviteter vid en CRM-implementering inte kommer att studeras. Vidare
kommer vi inte analysera hur kunden uppfattar implementeringen.
Studiens problemområde är belyst utifrån ett marknadsförings- och
företagsorganisatoriskt perspektiv och studien ämnar därför inte att studera
systemtekniska faktorer vad gäller CRM-implementering.

1.5 Begreppsförklaring
Business-to-Business (B2B) - Företag som säljer produkter och/eller tillhandahåller
tjänster till andra företag.
Business-to-Consumer (B2C) - Företag som säljer produkter och/eller tjänster till
slutanvändaren, privatkunden.
Customer Relationship Management (CRM) - CRM är en helhetsansats för att hantera
kundrelationer för att skapa värde för företag och kund. CRM förenar
relationsmarknadsföringens grunder med IT för att skapa lönsamma och långsiktiga
relationer. (Egen tolkning ur Payne & Frow, 2005)
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2. Vetenskapliga utgångspunkter
I det här kapitlet presenterar vi hur vi ser på kunskap och hur det hänger samman
med studiens vetenskapliga ansats och forskningsstrategi. Vidare diskuteras vår
förförståelse och studiens perspektiv. I slutet redogörs för insamling av
sekundärkällor, val av teorier samt hur dessa kritiskt har granskats.

2.1 Val av ämne
Uppsatsämne bestämdes under hösten 2011. Utgångspunkten var att hitta ett ämne
som kombinerade våra delvis olika fördjupningar inom det företagsekonomiska
ämnet: Marknadsföring och Företagsledning. Detta för att kunna ta tillvara på så
mycket som möjligt av den tidigare delen av vår utbildning samt ge oss båda
möjlighet att fördjupa oss inom våra delvis olika intresseområden. Vi ville också få
möjlighet att lära oss mer om, samt ge ett kunskapsbidrag till, CRM då det belysts
vara viktigt och aktuellt under tidigare kurser och av personer vi känner som befinner
sig i näringslivet. Efter att ha läst in oss på forskning inom ämnet och diskuterat med
handledare och personer i näringslivet valde vi att inrikta oss på implementering av
CRM och de på förhand definierade faktorerna; Strategi, Ledning, Medarbetare,
Organisation, Kultur och Teknik. Detta för att skapa förståelse för hur företag
uppfattar CRM och dess implementering. Vidare fick vi under inläsningen en
uppfattning om att vårt ämnesval kunde ge ett teoretiskt bidrag till forskningsområdet
CRM genom att bidra med förståelse för hur CRM uppfattas i praktiken. Vårt
ämnesval kan samtidigt ha praktisk relevans för de fyra företag som deltar i studien.

2.2 Förförståelse
Som uppsatsskrivare bär vi med oss tidigare erfarenheter och föreställningar som
kommer att påverka hur vi ser på det vi studerar. Den förförståelse vi bär med oss kan
komma att inverka på forskningsprocessen och på de resultat som senare presenteras
från studien (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 95). Hur tidigare erfarenheter
kan påverka studien är svårt att veta säkert, men genom att redogöra för vår
förförståelse ges möjlighet att granska hur den kan komma att ha inverkan på studiens
genomförande. Gummesson (2000, s. 67) menar att det finns två huvudsakliga former
av förförståelse; förstahands- och andrahandsförståelse. Den förstnämnda formen
skapas som ett resultat av individens självupplevda händelser. Andrahandsförståelse
är kunskap som erhålls genom att ta del av andrahandsinformation i form av
exempelvis litteratur, föreläsningar eller andra personers erfarenheter.
2.2.1 Vår andrahandsförståelse
Vår andrahandsförståelse för ämnet är till stor del likadan då vi läst samma kurser de
tre första åren av vår utbildning. En av de kurser som vi menar har påverkat oss mest
är Service Management- en introduktion till tjänsteperspektivet. Kursen var den första
inom vår utbildning och vi anser att kursen har påverkat vårt förhållningssätt till det
företagsekonomiska
ämnet
fundamentalt.
Kursens
ena
fokus,
Relationsmarknadsföring, ligger också till bas för mycket av det resonemang som
studien vilar på. Våra respektive fördjupningskurser läste vi inom två olika
ämnesområden vilket gör att vi tillsammans har en bred teoretisk förståelse för
ämnena marknadsföring och företagsledning, vilket också är de två ämnesområden
studien behandlar. Vår teoretiska förförståelse menar vi bidrar till att vi snabbt kan
sätta oss in i forskningsfältet då vi bland annat känner till forskare som anses viktiga
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inom ämnet. Vi har också förståelse för den terminologi som används, vilket vi anser
bidrar till att vi lättare kan ta till oss av innehåll i artiklar och litteratur. Vad gäller
CRM är vår förkunskap begränsad. En av oss har under en tidigare kurs diskuterat
ämnet, men vår sammantagna kunskap bör betraktas vara ytlig. CRM vilar dock på
det som berörts i vår utbildning och de fördjupningsämnen vi valt för den senare
delen av vår utbildning. Genom detta skapar vår förförståelse för dessa ämnen
förutsättningar för att också lättare kunna ta till oss av artiklar och litteratur inom
forskningsområdet CRM.
2.2.2 Vår förstahandsförståelse
Emma har under sin studietid jobbat som bankrådgivare och har under denna tid
jobbat med CRM-system, därigenom har hon innan uppsatsskrivandet en uppfattning
om CRM ur ett medarbetarperspektiv. Emma har därför troligtvis större förståelse för
CRM vilket kan skapa förutsättning för att lättare följa det resonemang som studiens
respondenter för. En nackdel med denna förförståelse är att Emma redan innan kan ha
förutfattade meningar som kan komma att påverka hur hon förhåller sig till såväl
litteratur som empiri. Att Lina inte har någon praktisk erfarenhet av CRM skapar
förutsättning för att hon ska kunna vara mer opartisk inför bland annat det empiriska
materialet som samlas in.

2.3 Kunskapssyn
Hur forskaren ser på världen kommer påverka hur studien genomförs samt vilken typ
av kunskap som studien söker finna (Jacobsen, 2002, s. 30; Bryman & Bell, 2005, s.
35). Som definierat i studiens problemformulering avser studien finna svar på företags
uppfattning om CRM och dess implementering. Vidare är studiens övergripande syfte
att beskriva, diskutera och analysera företags uppfattning om faktorer, redan tidigare
definierade viktiga vid en implementering. Avsikten är att skapa en djupare förståelse
för det ämne som studeras genom att tolka våra respondenters uppfattningar. Med
detta som bakgrund går det att anse att studiens problemformulering och syfte
stämmer överens med den hermeneutiska kunskapssynen, där verkligheten anses ska
studeras genom att studera hur individer tolkar och ger mening åt verkligheten. Detta
står i kontrast till den positivistiska kunskapssynen vars fokus ligger på att kartlägga
den, enligt företrädarna, objektiva verkligheten. (Jacobsen, 2002, s. 32-33)
Studiens ontologiska utgångspunkt går att anse vara konstruktionistisk. Det vill säga,
verkligheten betraktas inte vara konstant utan anses skapas genom socialt samspel
(Bryman & Bell, 2005, s. 33-34). Härigenom går att anse att studien endast kommer
att återspegla en version av verkligheten och kan inte ses representera det definitiva.
Studien ämnar inte heller att bevisa en absolut sanning då vi inte har för avsikt att
avbilda verkligheten utan snarare skapa förståelse för hur individer uppfattar det
fenomen som studeras. Vidare medför den konstruktionistiska utgångspunkten att vi
som forskare kan antas inverka på studiens genomförande, vilket också förklarats i
kapitlet förförståelse där kommentarer om hur våra tidigare erfarenheter kan komma
att påverka studien har gjorts.

2.4 Vetenskaplig ansats
Studien syftar till att beskriva, diskutera och analysera faktorer som sedan tidigare
angivits vara viktiga i en CRM-implementering, exempelvis Ledning och Strategi (se
förslagsvis Dimitriadis & Stevens, 2008; Finnegan & Currie, 2010). Detta för att
skapa förståelse för hur CRM och dess införande uppfattas i en B2B-kontext. Studiens
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avsikt är inte att frambringa nya teorier utan snarare att studera hur verkligheten
förhåller sig till redan befintlig teori och utifrån det kunna dra slutsatser. Den
teoretiska grunden kommer att hjälpa oss att närma oss vår frågeställning genom att vi
kommer att kunna ställa frågor till respondenterna som rör faktorer som enligt tidigare
forskning har visat sig vara viktiga vid en CRM-implementering. Att använda sig av
befintlig forskning för att kunna besvara forskningsfrågan går att relatera till ett
deduktivt förhållningssätt. Den deduktiva ansatsen karaktäriseras av att redan
befintliga teorier används för att testa hur väl de överensstämmer med verkligheten.
Utifrån det dras slutsatser. (Patel & Davidson, 2011, s. 23-25) Vanligt är att
hermeneutisk kunskapssyn sammankopplas med en induktiv forskningsansats
(Exempelvis Bryman & Bell, 2005, 40; Saunders, Lewis & Thornhill, 2003, s. 85).
Studien bygger på en hermeneutisk kunskapssyn och har en frågeställning som bygger
på en konstruktionistisk syn på verkligheten. Studien har således en deduktiv ansats
trots att den syftar till att skapa en ökad förståelse, detta med begräsningen till
faktorer redan på förhand definierade.
Det bör belysas att den deduktiva ansatsen kan komma att begränsa studiens resultat i
den mening att studien utgår från på förhand definierade faktorer viktiga i en
implementering. Det är också respondenternas uppfattning om dessa som studerats.
Samtidigt anser vi att dessa faktorer belysts vara viktiga i flertal vetenskapliga artiklar
och går därför att betrakta vara en relevant grund för studien (se exempelvis Zablah et
al., 2005; Dimitriadis & Stevens, 2008; Finnegan & Currie, 2010). Den deduktiva
ansatsen ger också förutsättning för vi ska kunna skapa ökad förståelse för redan
föreslagna samband och bidra till kunskapsutveckling enligt det hermeneutiska
synsättet.

2.5 Kvalitativ forskningsstrategi
Studiens övergripande syfte är ”att beskriva, diskutera och analysera CRM sett
utifrån implementeringsfasen av CRM och faktorerna ledning, strategi, medarbetare,
organisation, kultur och teknik”. Genom detta ämnar studien öka förståelsen för hur
företag uppfattar CRM och dess implementering. Studiens forskningsfråga och syfte
kräver därigenom ett tolkande synsätt vilket motiverar valet av en kvalitativ
forskningsstrategi. Kvalitativa studier beskrivs syfta till att öka förståelsen för det
fenomen som studeras genom att samla riklig information om hur individer uppfattar
ett fenomen (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 78). Det centrala i vår studie
är att åstadkomma en djupare förståelse för problemområdet och skapa en bild av hur
respondenternas uppfattning förhåller sig till de teoretiska utgångspunkterna. Detta
står i kontrast till den kvantitativa forskningsstrategin vilken i regel syftar till att
kunna beskriva och förklara företeelser, detta genom att kunna ta fram statistiskt
säkerställda generaliseringar. Stort fokus ligger på att kunna identifiera det
gemensamma och generella, medan det i den kvalitativa forskningen istället riktas
intresse mot det unika. (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 14, 78, 87-88)
Generellt föreslås kvalitativ forskning vara sammankopplad med generering av teori,
men kan också användas för att undersöka hur teoretiska modeller stämmer överens
med verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 41) vilket denna studie avser göra.
Det har konstaterats att implementeringsfasen av CRM är viktig för utkomsten av
initiativet och att det i denna process finns faktorer som går att anse vara kritiska (se
exempelvis Dimitriadis & Stevens, 2008; Finnegan & Currie, 2010). Således går det
att anse att forskningsområdet kan gynnas av kvalitativ forskning där forskning
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föreslås gå på djupet genom insamling av rikligt med information om det som
studeras. Detta hänger samman med den kvalitativa studiens fokus på förståelse
snarare än förklaring av verkligheten. (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 78)
Det går att rikta kritik mot den kvalitativa forskningen då resultaten är svåra att
generalisera (Bryman & Bell, 2005, s. 320). Detta är inte heller studiens avsikt.
Istället anses studien kunna bidra till att skapa en ökad förståelse för CRM och dess
implementering. Således bör det faktum att resultatens generaliserbarhet är begränsad,
inte ses negativt för studien som sådan.

2.6 Perspektiv
Perspektivet anger ur vilken synvinkel som ett problemområde belyses och studeras
(Ahrne & Svensson, 2011, s. 188). Beroende på vilket, kommer forskare att dra olika
slutsatser om det som studeras (Johansson- Lindfors, 1993, s. 37-38). Denna studie
görs från ett företagsledningsperspektiv. Detta då företagsledningen är de som bär
ansvar för företagets strategiska arbete och således är de som har det övergripande
ansvaret för studiens undersökta område. Valet att anta detta perspektiv innebär inte
att vi endast kommer att studera CRM utifrån ledningen, utan även andra personer
involverade i planeringen av implementering av CRM kommer att ingå i studien.
Dessa kan både vara representanter från ledning och från medarbetare. En skillnad
mellan studiens perspektiv och undersökningsperspektivet görs därför.
Det valda perspektivet påverkar studien i det hänseende att de resultat som kommer
presenterats är ämnade för ledningen. Slutsatser liksom rekommendationer görs
därför utifrån ett företagsövergripande organisatoriskt perspektiv.

2.7 Val av teorier
De teorier som presenteras i uppsatsen ämnar skapa förutsättning för att besvara
studiens frågeställning och uppnå studiens syften. Studiens valda teorier skapar en
teoretisk bas för det resonemang som förs. De huvudsakliga teoretiska
utgångspunkterna för studien är Relationsmarknadsföring och Customer Relationship
Management (CRM) med extra fokus på teorier som hanterar implementering av CRM.
Teorier kring Relationsmarknadsföring är nödvändiga för att kunna förklara
framväxten av CRM liksom de kärnvärden som CRM bygger på. Dessa teorier
berättar orsaken till varför marknadsföring inte bör ses som en uppgift centrerad till
en marknadsavdelning, utan istället bör betraktas som ett perspektiv på företags
kundrelationer. Detta gör att marknadsföring bör vara en fråga för högsta ledningen.
Vidare belyses varför kundrelationer är viktiga liksom vad som definierar
relationsmarknadsföring. Vid teorigenomgång kring relationsmarknadsföring
konstaterades att artiklar och litteratur skriven av Christian Grönroos (exempelvis
1994A; 1994B; 2008) är betydande inom ämnet då många andra forskare refererat till
dessa i sina respektive artiklar. Vidare har Evert Gummessons forskning och litteratur
(exempelvis 1998; 2002) fått stort utrymme i den teoretiska referensramen.
Anledningen är densamma som för föregående författare. Deras forskning har
förekommit under tidigare del av vår utbildning och deras ståndpunkter präglar
därigenom vår syn på marknadsföring. Således finns risk att vi har haft ett omedvetet
filter som också kan ha fått oss att vända oss till dessa forskares forskningsartiklar och
böcker. Vi menar dock att deras synsätt på marknadsföring går att betrakta som
etablerat då båda är flitigt citerade i andra forskningsartiklar.
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Artiklar som förklarar CRM lägger en viktig grund för att förstå ämnet samt
komplexiteten i forskningsfältet. I den teoretiska referensramen ges stort utrymme till
en studie gjord av Payne and Frow (2005). I artikeln presenterats ett CRM-kontinuum
som sammanfattar företagsrepresentanters och forskares olika synsätt på CRM.
Författarna problematiserar kring varför CRM bör betraktas övergripande, holistiskt
och strategisk och detta oavsett verksamhetsinriktning. Artikeln har givits stor vikt då
den citerats i en ansenlig mängd artiklar som vi tagit del av. Vid vår
litteraturgenomgång fann vi att artikeln sammanfattar olika forskares synsätt på CRM
på ett lättbegripligt och enligt vår bedömning, relevant sätt.
Slutligen används teorier som hanterar implementering av CRM. Faktorerna som
presenteras i denna del av den teoretiska referensramen skapar utgångspunkten för
den empiriska studien. Under inläsning på forskningsfältet fann vi en stor
samstämmighet bland forskare gällande faktorer som går att anse vara viktiga vid en
implementering av CRM. Forskarna refererar i stor utsträckning till varandras resultat
och/eller forskar i varandras fotspår. (exempelvis Chen & Popovich, 2003; Zablah et
al., 2005; Dimitriadis & Stevens, 2008; Finnegan & Currie, 2010) Vi har tagit fasta på
de interna faktorer vid CRM-implementering som belysts frekvent och det är också
dessa studien bygger på. Faktorerna Strategi, Ledning, Medarbetare, Organisation,
Kultur samt Teknik kommer därför redogöras för. Studien går att betrakta som en
ansats till ytterligare förståelse för faktorer redan definierade viktiga i bland annat
ovanstående vetenskapliga artiklar.

2.8 Litteratursökning
2.8.1 Sekundärkällor
Sekundärkällor i två huvudsakliga former har använts; litteratur och vetenskapliga
artiklar. Studiens teoretiska referensram är framförallt uppbyggd av vetenskapliga
artiklar som har hittats genom sökningar i Business Source Premier (EBSCO).
Exempel på ord som använts vid sökningar är CRM, Customer Relationship
Management, Market Orientation, Customer Orientation och Relationship Marketing.
Vidare har vi lagt till ord som implementation, critical factors och business-tobusiness. Orden har sedan kombinerats på olika sätt för att hitta forskningsartiklar
som hanterar studiens forskningsfråga och syfte. Ytterligare artiklar till studien har
upptäckts genom att studera referenslistor från andra vetenskapliga artiklar. Genom
detta har ursprungskällor och ytterligare artiklar som berör forskningsämnet hittats. I
studien har vi också utgått från forskare och artiklar som vi har haft vetskap om redan
innan studien då vi använt dem i tidigare kurser.
Studiens teoretiska referensram är i största utsträckning uppbyggd av
forskningsartiklar som är Peer Reviewed, vilket innebär att de har blivit vetenskapligt
granskad. Vi betraktar därmed dessa vara tillförlitliga källor. Ett antal Harvard
Business Review har inkluderas i den teoretiska referensramen (Ex.
Rigby, Reichheld & Schefter, 2002; Levitt, 1975.) Dessa artiklar innehåller inte egna
empiriska studier vilket går att kritisera. Samtidigt har de artiklar vi har valt att ta med
blivit refererade till i andra artiklar, vilka sedan i sin tur har blivit vetenskapligt
granskade. Vidare har så få citat som möjligt använts i studien. Detta för att undvika
att text ska blir tagen ur sitt sammanhang och därigenom kunna misstolkas.
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Vid litteratursökning gjordes först en bedömning av artiklarnas relevans för studiens
frågeställning och syfte, detta genom att inledning och slutsatser först lästes. Efter det
gjordes en selektering där studiens artiklar valdes ut. Dessa artiklar har sedan lästs ett
flertal gånger för att bedöma relevans och för att säkerställa att författarna har tolkats
rätt. Under studiens gång har kompletterande sökningar gjorts kontinuerligt för att
hitta mer information inom studiens forskningsområde. Vid sökning av litteratur har
Umeå universitetsbiblioteks sökmotor använts. Till studiens teoretiska referensram
har litteratur med författare erkända inom forskningsområdet använts, exempel på
detta är Christian Grönroos (2008) och Evert Gummesson (2002). Dessa har blivit
refererade till i flertalet av de artiklar vi har läst och refererar i sin tur till
vetenskapliga artiklar. För våra vetenskapliga- och metodologiska utgångspunkter har
litteratur använts. Böckerna har lagt basen för vårt kritiska resonemang om studiens
genomförande och vi har utifrån denna litteratur funnit stöd för hur den kvalitativa
forskningen liksom forskningsprocessen i sin helhet ska genomföras.

2.9 Kritik av sekundärkällor
Vi instämmer med Patel & Davidson (2011, s. 68) om att det är viktigt att förhålla sig
kritiskt till de källor som används i en studie, detta för att kunna avgöra huruvida
fakta som används är rimlig eller ej. För att åstadkomma detta har vi i vårt val av
sekundärkällor använt oss av de fyra kriterierna Äkthet, Oberoende, Tendensfrihet
(Alvesson & Sköldberg, 2008; Thurén, 1997) samt tidssamband/ aktualitet (Thurén,
1997 & Johansson-Lindfors, 1993). Nedan redogör vi för dessa kriterier och resonerar
kring hur de sekundärkällor vi använt oss av förhåller sig till dessa.
Äkthetskriteriet innebär att forskaren ska säkerställa att källan är vad den utger sig att
vara, det vill säga att den inte är förfalskad (Thurén, 1997, s. 12, 24-25; Alvesson &
Sköldberg, 2008, s. 233). Vår teoretiska bas bygger i stor utsträckning på
vetenskapliga artiklar som blivit vetenskapligt granskade. I de fall vi har använt
litteratur i studiens teoretiska referensram har vi använt oss av författare välkända
inom forskningsområdet eller som har blivit refererade till i vetenskapliga artiklar.
Genom detta menar vi att vi skapat förutsättning för att våra källor lever upp till detta
kriterium.
Kriteriet om oberoende belyser vikten av att säkerställa att källan inte är påverkad av
någon annan (Thurén, 1997, s. 34). Detta hänger samman med hur många mellanled
information har passerat. Om information har refererats till i flera led ökar risken för
misstolkning. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226) Detta har vi tagit i beaktning
genom att i de flesta fall försökt ta oss tillbaka till ursprungskällan. I de fall som detta
inte har gjorts beror det framförallt på att vi inte har kunnat hitta förstahandskällan,
men ändå gjort övervägandet att källan är att betrakta som relevant att ta med i studien.
I de fall något kontroversiellt har hävdats har vi alltid gått tillbaka till ursprungskällan,
vilket vi menar gör att vi, i den mån det är möjligt, har kunnat säkerställa oberoende i
de källor vi använt oss av i den teoretiska referensramen.
Tendensfrihet innebär att information inte ska vara vinklad och forskaren bör försöka
säkerställa att medveten eller omedveten vinkling inte har skett (Alvesson &
Sköldberg, 2008, s. 224). Vi menar att detta kriterium är svårt att bedöma då vi inte
finner någon information om relationer mellan artikelförfattare och fallföretag. Vi har
därför har svårt att avgöra huruvida tendensfrihetskriteriet är uppfyllt eller ej. Belysas
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bör att vi inte finner något som tyder på att de artiklar eller den litteratur vi tagit del
av skulle gå att anse inte lever upp till tendensfrihetskriteriet.
Det fjärde kriteriet, tidssamband, handlar om att desto senare en källa är daterad, ju
mer trovärdig anses den vara (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226 & Thurén, 1997, s.
26). Vi har därför försökt att rikta in oss mot den senaste forskningen. Samtidigt
menar Johansson- Lindfors (1993, s. 89-90) att det är av vikt att förutom att orientera
sig mot den senaste forskningen inom ett område, också beakta tidigare forskning.
Detta har vi gjort genom att utgå från forskning publicerad framförallt mellan åren
2002 och 2012. Samtidigt har vi hela tiden försöka att gå tillbaka till
ursprungskällorna i de artiklar vi läst för att på så sätt beakta den tidigare forskningen.
Genom att ta del av färsk forskning skapas förutsättningar för att studien bygger på
det som nya forskningsrön har konstaterat. Samtidigt anser vi att den teoretiska
referensramen är väl förankrad i forskning skedd under de senaste årtiondena.
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3. Studiens teoretiska referensram
I det här kapitlet presenterar vi tidigare forskning gällande teorier relevanta för
studien. Studiens teoretiska referensram har fungerat som utgångspunkt för vår
empiriska datainsamling och för analys av insamlad data. Vi börjar med att beskriva
betydelsen av kunden för att sedan redogöra för kundrelationer i en B2B kontext.
Vidare beskriver vi relationsmarknadsföring för att sedan presentera CRM. Slutligen
introducerar och diskuterar vi faktorer viktiga i implementeringsfasen av CRM.
Kapitlet avslutas med en modell där studiens valda teorier förenas.

3.1 Kunden i fokus
Ett företags framgång är beroende av att det finns kunder som vill konsumera deras
produkter och tjänster. För företag som befinner sig på en dynamisk marknad föreslås
marknadsorientering vara kritiskt för att kunna hålla sig uppdaterade och förstå
kundernas behov. Marknadsorientering går inte att se som en statisk konkurrensfördel
utan bör snarare betraktas som en kostnad för att kunna behålla sin konkurrenskraft.
Detta medför att företag ständigt måste jobba för att förfina sin marknadsorientering
genom att finna nya vägar för hur de ska särskilja sig från sina konkurrenter. (Kumar,
Jones, Venkatesan & Leone, 2011, s. 28) Marknadsorienteringens huvudsakliga fokus
föreslås av Narver & Slater (1990 i Kumar et al., 2011, s. 17) vara att skapa
förutsättningar för att kunna leverera en överlägsen nytta till företagets kunder.
Marknadsorienteringens fokus är bibehållande av relationer med befintliga kunder,
snarare än att skapa nya relationer. För att lyckas med det rekommenderas företag att
hela tiden jobba för att förstå sina kunders preferenser. (Kumar et al., 2011, s. 28)
Grönroos (2008, s. 37, 430) menar att det har blivit betydligt svårare för företag att
endast försöka konkurrera med en produkt eller en tjänst och företag gör därför rätt i
att fokusera på att finna strategier för att behålla kunder, snarare än att enbart satsa på
att vinna nya kunder.
Detta resonemang är dock inget nytt. Exempelvis diskuterades under 1960- talet att
företag borde se sig själva som tillfredställare av sina kunders behov och inte enbart
som tillverkare av produkter. Rörelser ska ha sin utgångspunkt i en kunds behov och
företag föreslås därför betrakta sig själva som en organism med syfte att skapa
kundtillfredsställelse. (Levitt, 1975, s. 177) Företag har sedan dess i många fall gått
ifrån synen på att det enbart är genom sina produkter man kan behålla en stark
position på marknaden. Istället fokuserar företag på att skapa en god kännedom om
kundernas förväntningar, preferenser och faktiska beteende för att därigenom skapa
en stark position på marknaden. (Payne, 2006, s. 5) I detta fyller relationerna med
kunderna en viktig roll. Kunderna beskrivs ofta vara företagets kärna och att hantera
relationerna med kunderna beskrivs vara en av företagets viktigaste uppgifter
(Nguyen et al., 2007, s. 102). Exempelvis menar Chen et al. (2009, s. 295) att när
konkurrensen på marknaden ständigt hårdnar kan man aldrig fokusera för mycket på
att hantera relationerna med företagets kunder.
En ökad global konkurrens ger idag konsumenter fler valmöjligheter. Genom att
fokusera på sina befintliga kunder och tillfredsställa deras behov minskar risken för
att de skall byta till en annan leverantör. (Storbacka et al., 1994, s. 23) Enligt Peppers
& Rogers (2011, s. 432) menar Pelin Turunc Forrester (2004) att fokus på att skapa
lojala kunder är nyckeln för att skapa ett framgångsrikt företag och för att överleva på
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marknaden. Till grund för tankarna om att det är viktigt att bygga långsiktiga
relationer ligger antagandet om att det i många fall är dyrare att attrahera nya kunder
än att behålla befintliga (Berry, 1995). Detta, menar Grönroos (2008, s. 39), är en
anledning till varför företag bör vårda de relationer de har med sina kunder.

3.2 Relationens betydelse i B2B kontext
I detta avsnitt kommer vi att presentera vad som karaktäriserar relationer som sker i
en business-to-business (B2B) kontext. Mellan företag och kund kommer en rad
episoder av händelser att äga rum. Tillsammans bildar de en relation. (Ford, 1993, s.
340) De olika relationer som ett företag har kommer att skilja sig åt, bland annat vad
gäller vilken närhet som kommer finns mellan parterna, men också med vilken
intensitet som parterna kommer att vara i kontakt med varandra (Donaldson & O’Tool,
2007, s. 55). Inom B2B kommer relationerna ofta att vara mer komplexa än de som
sker mellan företag och privatkunder (B2C). Den största skillnaden mellan relationer i
B2B och B2C kontext är graden av beroende som finns mellan parterna. I en B2Brelation finns det ofta högre grad av beroende mellan parterna än när det handlar om
relationer i B2C. I B2B är ofta antalet köpare mer begränsat än på marknaden för
privatkunder vilket leder till att varje enskild kundrelation går att betrakta som väldigt
betydelsefull för företagets fortsatta utveckling. Även sett utifrån köparens perspektiv
finns det ofta ett högre beroende då säljaren exempelvis tillhandahåller de köpande
företaget nödvändiga komponenter och material för deras verksamhet. (Kalaignanam
& Varadarajan 2006, s. 174) Vidare menar Håkansson & Snehota (2006, s. 260) att då
företag som är verksamma på en B2B-marknad ofta har färre kunder än på marknaden
för privatkunder behandlas också varje kund unikt och får en egen tydlig identitet.
Interaktionerna mellan företag och kund kommer ofta att vara kontinuerliga under en
lång tidsperiod, istället för att bestå av enstaka transaktioner. Det är ofta komplexa,
interaktiva relationer mellan individer i de båda organisationerna som sker i en B2B
kontext. Inom ramen för detta utvecklas därför ofta ett gradvis ömsesidigt beroende,
det vill säga verksamheten som sker i det ena bolaget är förbundet med utvecklingen i
det andra.
Företag som befinner sig på en B2B-marknad beskrivs vara en del av ett nätverk med
andra företag där deras beteende dels påverkas av andra parters beteende men också
påverkar andras beteende (exempelvis Gummesson, 2002; Ford & Håkansson, 2006).
Relationer är därför det som gör det möjligt att komma åt och ta del av de resurser
som andra företag i nätverket besitter (Håkansson & Snehota, 2006, s. 261).
Kalaignanam & Varadarajan (2006, s. 174) menar att på en B2B-marknad är själva
produkten egentligen en rad olika tekniska, ekonomiska och personliga relationer
mellan köpare och säljare. Vilket också Håkansson & Snehota (1995, i Ford &
Håkansson, 2006, s. 250) belyser då de menar att relationer består av fysiska,
ekonomiska och tekniska resurser som har ackumulerats över tid. Då varje relation
kräver mycket investeringar kommer företag i B2B sammanhang att ha få, men
betydande relationer. Själva relationen kommer därför att ha ett värde som är större än
transaktionen i sig och går därigenom att betrakta som en av de viktigaste tillgångarna
för ett företag. (Ford & Håkansson, 2006 s. 250) För företag som är verksamma inom
B2B föreslås därför den huvudsakliga marknadsföringsuppgiften vara att skapa,
utveckla och behålla relationer med kunder. För att kunna göra det är det viktigt att
företag både analyserar de enskilda episoderna som äger rum i interaktion med kunder
men även relationerna som helhet. (Ford, 1993, s. 341, 349) För företag blir därför
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relationerna med kunder en av de absolut viktigaste tillgångarna.

3.3 Relationsmarknadsföring‐ Marknadsföring med relationer i fokus
Under början av 1990-talet gjorde Philip Kotler, en av de mest inflytelserika
personerna inom marknadsföring, gällande att ”Companies must move from a shortterm transaction-oriented goal to a long-term relationship-building goal” (1992, i
Grönroos, 1994B, s. 355). Marknadsföring ansågs handla om olika former av
massmarknadsföring, ledd av marknadsförare som i många fall saknade verklig
kontakt med företagets kunder. Detta i sin tur ledde till att kunderna, deras behov och
de långsiktiga relationerna hamnade i skymundan. Marknadsföringens mål var att få
till stånd enskilda köp och gick att betrakta vara transaktionsorienterad. Den
transaktionsorienterade synen representerade en produktorienterad ansats till
marknadsföring och var således varken kund- eller marknadsorienterad. (Grönroos,
1994B, s. 348, 350, 356) De viktiga relationerna ansågs vara i skymundan och fokus
var istället på att marknadsföra produkter till den breda massan av potentiella kunder.
För att gå från transaktionsmarknadsföring och kortsiktiga mål till att kunna jobba
långsiktigt och kund- och marknadsorienterat beskrivs relationsmarknadsföring vara
nyckeln. Begreppet relationsmarknadsföring är inget nytt begrepp utan introducerades
redan 1983 av Berry (i bland annat, Berry, 1995, s. 236; Grönroos, 2008, s. 38) som
menade att marknadsföring inte skulle begränsas till de aktiviteter som gjordes för att
skaffa nya kunder, utan istället skulle företagens hantering av befintliga
kundrelationer också ses som marknadsföring. Relationsmarknadsföring har sedan
dess beskrivits på olika sätt. I ett försök till att sammanfatta den samtida forskningen
presenterar Kumar-Agariya & Singh (2011, s. 226-228) 72 olika definitioner av
begreppet. De många olika definitionerna tyder på en avsaknad av en vedertagen
definition, men samtidigt finns det element som är centrala i samtliga definitioner.
Dessa är; den långsiktiga synen på företagets relationer, förvärvande och behållande
av kunder, förbättring av lönsamheten och tanken om att skapa en win-win situation
för företagets intressenter. Detta går också hand i hand med det som Grönroos (2008)
menar att är relationsmarknadsföringens mål;
”(Syftet med) marknadsföring är att identifiera och etablera, vidmakthålla och
utveckla och, när så är nödvändigt, avsluta relationer med kunder (och andra parter)
så att alla parters målsättningar i fråga om ekonomiska och andra variabler uppfylls.
Detta åstadkoms genom ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften” (Grönroos,
2008, s. 42).
Kärnan i relationsmarknadsföring är interaktionerna mellan företaget och kunden och
den relation i vilket utbytet av varor och tjänster äger rum. I detta betraktas kunden
som en relationspartner. Vilket också är det som föreslås vara viktigt i ett B2B
kontext beskrivet i kapitlet ovan. Detta står i kontrast till transaktionsmarknadsföring
där huvudsakligt fokus istället är de enskilda transaktionerna mellan företag och kund.
(Grönroos, 2008, s. 37-38) Bland förespråkarna för relationsmarknadsföring beskrivs
begreppen marknadsförare på hel-, respektive deltid och enligt Gummesson (1991, i
Gummesson, 1998, s. 243) bör företagets samtliga medarbetare betraktas som
marknadsförare. Marknadsförare på heltid är de personer som är anställda som just
marknadsförare, medan deltidsmarknadsförarna är företagets övriga personal. Det vill
säga alla företagets medarbetare, oavsett om de kommer i kontakt med kunden eller
inte, går att betrakta som marknadsförare som kan komma att påverka kundens bild av
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företaget. Företagets ansikte utåt kommer inte enbart att bestå av traditionella
marknadsföringsaktiviteter utan också av de interaktioner kunden har med ett företags
representanter. Grönroos (1994A, s. 11-12) menar att i de flesta tjänsteföretag liksom
i många företag som är verksamma på den industriella marknaden kommer personer
från olika delar av företaget att möta och interagera med kunderna. Detta gör att
företagets ansikte utåt inte enbart kommer att bestå av marknadsföringsmaterial utan
istället av personliga möten mellan medarbetare i företaget och kunderna. Därför kan
interaktionerna som tjänsteföretag och industriföretag har med sina kunder komma att
påminna om varandra. Vilket tas fasta på i den här studien, då ingen skillnad mellan
tjänsteföretag och industriföretag görs vad gäller företagens interaktioner med kunder.
Företag föreslås använda sig av en relationsinriktad strategi för sin marknadsföring.
Genom att anta det perspektivet kommer marknadsföringsmixens traditionella verktyg
inte att vara det företaget ska förlita sig till när det gäller marknadsföring. Istället
belyses bland annat den viktiga roll som deltidsmarknadsförare fyller då det är de
personerna som kommer i kontakt med kunderna. (Grönroos, 2008, s. 277) Inom
relationsmarknadsföring anses inte heller marknadsföring vara en uppgift centrerad
till en viss enhet utan kundfokus är något som istället ska genomsyra företaget
tvärfunktionellt (Payne, 2006, s. 10; Grönroos, 2008, s. 55). Det vill säga över
organisationsgränser för ett större mål. En förutsättning för att kunna lyckas med
relationsmarknadsföring är därför att det finns stöd för marknadsföringsaktiviteterna
inom hela företaget (Grönroos, 1994B, s. 356).
Vidare hävdar Grönroos (2008, s. 56) att det ibland tycks finnas en diskrepans mellan
relationsmarknadsföring i teorin och hur det faktiskt praktiseras i verkligheten. I vissa
fall tycks företag tro att genom att exempelvis skicka direktreklam till sina kunder,
eller upprätta lojalitetsprogram, så är de relationsinriktade i sin marknadsföring.
Enligt Zineldin (2000, i Grönroos, 2008, s. 55) handlar dock relationsmarknadsföring
om hur företag hanterar sina relationer med kunder och andra intressenter och går
således anse vara ett perspektiv på hur företaget vårdar och sköter sina kundrelationer
snarare än specifika marknadsföringsverktyg. För att ett företag skall kunna anse sin
marknadsföring vara relationsinriktad som helhet krävs det mer än direktreklam till
enskilda kunder och Grönroos (2008, s. 56) menar att företag måste utveckla en
strategisk tanke och inriktning som bygger på relationsperspektivet. Strategier för att
hantera kundrelationer kan i en B2B kontext formuleras genom att studera hur
individuella kunder förändras över tid, medan det på marknaden för privatkunder ofta
handlar om att segmentera marknaden (Donaldson & O’Tool, 2007, s. 128).
Gummesson (2002, s. 14-16) redogör för fyra olika värderingar som anses vara
grundläggande i relationsmarknadsföring:
•

Marknadsföring skall ses som marknadsorienterad företagsstyrning.
Marknadsföring skall inte vara centrerad till en specifik marknadsavdelning
utan involvera hela företaget, vilket belyser vikten av deltidsmarknadsförare
och integrering av marknadsföring i hela organisationen.

•

Långsiktigt samarbete och ett ömsesidigt utbyte (win-win situation).
Samarbete beskrivs som en viktig aspekt av relationsmarknadsföring där
kunden och andra parter som företaget interagerar med bör betraktas som
samarbetspartners snarare än någon som man med hjälp av marknadsföring
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skall
övertala
att
köpa
företagets
produkter
eller
tjänster.
Relationsmarknadsföring handlar istället om att skapa en ”win-win” situation
där alla involverade parter skall känna att de har ett utbyte av relationen.
•

Alla parter i en relation är aktiva och ansvarar för det som händer.
Exempelvis när det gäller försäljning i B2B är såväl kunden som företaget
med och påverkar hur relationen utvecklas. Vilket står i kontrast till
transaktionsperspektivet där försäljningssituationen istället antas bero på hur
väl säljaren lyckats hantera relationen med kunden.

•

Relationer och tjänstevärderingar i fokus istället för byråkratiska värden och
rigida strukturer. Kunder skall inte ses som en massa och del i ett system, utan
alla kunder är individuella och deras tillfredställelse är det som skall sättas i
fokus. Företagets roll är att skapa värde för kunden.

3.4 Customer Relationship Management ‐ CRM
Enligt representanter från såväl näringsliv som från den akademiska världen ses CRM
som en lösning på hur företag ska kunna genomföra relationsstrategier (Harker &
Egan, 2006, s. 228) och exempelvis beskriver Payne (2006, s. 11) CRM som ”CRM is
information-enabled relationship marketing”. Även Chen et al. (2009, s. 294) belyser
kopplingen mellan CRM och relationsmarknadsföring då de menar att kärnan inom
relationsmarknadsföring är det som kommer att ligga till grund för och vägleda
medarbetarna i deras sätt att jobba med CRM.
Det stora intresset för CRM bland forskare och företag har bidragit till att CRM har
varit ett växande forskningsämne sedan mitten av 1990- talet (Payne & Frow, 2005, s.
167). Dock pågår fortfarande, både inom den teoretiska forskningen och i
företagsvärlden, en debatt om var CRM som disciplin egentligen hör hemma och en
allmängiltig definition av vad CRM faktiskt innebär tycks saknas (bl.a. Ngai, 2005, s.
583; Payne & Frow, 2005, s. 167). Definitionerna av CRM är därför många och
varierande. Enligt Zablah et al. (2005, s. 281) har CRM definierats som bland annat;
en process, en strategi, en filosofi, en förmåga och ett tekniskt verktyg. Frånvaron av
en begreppskoncensus vad gäller CRM är inte endast ett problem bland forskare, utan
också bland de företag som väljer att implementera CRM finns det en stor spridning
gällande vad CRM anses vara. Den problematik som uppstår på grund av avsaknaden
av en allmängiltig definition är att det kommer finnas skillnader i hur företag
uppfattar CRM, vilket kommer att påverka hur de kommer att välja att implementera
och arbeta med det i sin organisation (Payne & Frow, 2005, s. 167-168).
För att tydliggöra detta presenterar vi nedan modellen ”CRM-kontinuum” där
forskarparet Payne & Frow (2005, s. 168) i ett försök att sammanfatta de olika
definitionerna av CRM redogör för tre stycken övergripande perspektiv. De tre
perspektiven går inte att se som renodlade inställningar, utan är ett försök till
konceptualisering för att förstå de olika synsätt som finns gällande begreppet CRM.
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CRM som smalt
och taktiskt

Ett tekniskt
verktyg

CRM som brett
och strategiskt

Integrering av flera olika
tekniska kundorienterade
system/ lösningar

En holistisk ansats att
hantera kundrelationer

Figur 1: CRM- kontinuum: Vår egen illustration utifrån Payne & Frows modell (2005, s. 168)

Inom det första synsättet ses CRM vara ett smalt och taktiskt verktyg. En teknisk
lösning som implementeras i företaget för att hjälpa personalen att hantera
information om företagets kunder för att kunna öka servicen, rikta erbjudanden och
därmed öka värdet för sina kunder. (Payne & Frow, 2005, s. 167-168) Informationen
om kunden samlas in genom olika kundrelaterade processer i organisationen så som
möten, orderhantering och fakturering för att analyseras i datasystemet och ge
personalen en enhetlig bild av sin kund för att bland annat kunna skapa personliga
erbjudanden och identifiera lönsamma kunder (Chen & Popovich, 2003, s. 672;
Nguyen et al., 2007, s. 104).
Bakgrunden till detta synsätt föreslås gå att härleda till att det i samband med den
växande trenden bland företag att vilja bygga relationer med sina kunder också har
skett en snabb teknologisk utveckling. Företags ökade fokusering på kundrelationer
har skapat affärsmöjligheter för systemleverantörer som tillhandahåller tekniska
lösningar för att hanterar kunddata. Synen som finns på CRM bland företag idag är
därför till stor del är skapad av de företag som tillhandahåller dessa IT-lösningar.
(Boulding et al. 2005, s. 156)
Inom det andra synsättet ses CRM vara en implementering av en rad olika former av
kundorienterade lösningar, fortfarande med teknik som huvudsakligt fokus.
Skillnaden mot det första perspektivet är att CRM här integreras med flera andra ITlösningar, vilket gör att en större del av företaget berörs av CRM-implementeringen.
Enligt det första perspektivet kan CRM tänkas beröra främst marknads- och ITavdelning eftersom de sköter kundkontakten och marknadsföringen. Medan det enligt
det andra perspektivet även inkluderar andra delar av företaget då CRM integreras
med övriga IT-system och information som samlats in även blir tillgängligt för övriga
medarbetare. (Payne & Frow, 2005, s. 167-168)
Till skillnad från de två första perspektiven definieras CRM enligt det tredje
perspektivet som ett strategiskt synsätt och CRM anses vara en helhetsansats för att
hantera företagets kundrelationer. Payne & Frow (2005, s. 167-168) belyser att CRM
enligt detta perspektiv ska ses holistiskt och således innefatta hela organisationen.
CRM anses vara strategiskt och går därigenom utöver den tekniska hanteringen av
nya och befintliga kunder. Den tekniska aspekten ges inte någon central roll vilket
varit fallet i de två tidigare perspektiven. Istället ses CRM vara en vision och en
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strategi för hur företaget ska jobba med sina kunder. Enligt detta perspektiv anses
CRM vara en förening av relationsmarknadsföringsstrategier och IT för att skapa och
utveckla kundrelationer som är lönsamma. För att möjliggöra detta behöver CRM
genomsyra företaget tvärfunktionellt. Författarna föreslår också att det är utifrån det
tredje synsättet som företag, oavsett verksamhetsinriktning, bör betrakta CRM. Vidare
belyser de att genom att bara se CRM som en teknisk lösning riskerar företagen att
misslyckas med införandet av CRM.
3.4.1 CRM ‐ implementering av relationsmarknadsföring eller av teknik?
I en sammanställning gjord av Zablah et al. (2005, s. 279) visar forskning på att
mellan 35 och 75 procent av alla CRM implementeringar uppvisar ett misslyckat
resultat. Att CRM inte ger de resultat som företag hoppats på belyses också i annan
forskning vi tagit del av (exempelvis Bohling et al., 2006; Dimitriadis & Stevens,
2008; Frow et al., 2011). Vilket pekar på den praktiska relevansen i att studera CRM
närmare.
Som vi beskrev i kapitlet ovan finns det många olika definitioner av vad CRM är och
det både bland forskare och företagsledare. Det som författarna tycks vara eniga om
är att genom att bara fokusera på de tekniska aspekterna i en implementering tenderar
det att leda till resultat som inte är tillfredställande. (exempelvis Boulding et al., 2005;
Chen & Popovich, 2003; Payne & Frow, 2005; Dimitriadis & Stevens, 2008; Zablah
et al., 2005) På samma sätt hävdar forskare att genom att endast uppfatta CRM som
en datalösning för hanteringen av sin kundbas tycks implementeringen leda till att
investeringen inte ger det utfall företagen hoppats på (Finnegan & Currie, 2010, s.
153). Vilket visar på vikten av att ha ett strategiskt synsätt för CRM för att lyckas med
sin implementering, vilket även är i enhet med Payne & Frows (2005, s. 168) tredje
definition av CRM. Detta sammanfattas också av Peelen (2005, s. 7, 15) som skriver
att det är strategin bakom CRM som måste vägleda företaget och inte det tekniska
verktyget i sig som ska vägleda företaget. I många CRM-initiativ tenderar dock den
strategiska biten att glömmas bort till följd av att fokus i stor utsträckning ligger på
den tekniska implementeringen. Samtidigt belyses det att det är företaget som väljer
att implementera CRM som i slutändan har den avgörande påverkan på hur CRM
kommer att ses och användas i organisationen (Donaldson & O’Tool, 2007, s. 127).
Då forskning tyder på att det är enligt det strategiska och holistiska synsättet som
CRM bör betraktas är det också detta synsätt som legat till grund för formulering av
studiens syfte.
En av grundtankarna med CRM beskrivs vara att både företag och kund ska tjäna på
relationen (Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 16), vilket även är en av grundtankarna
bakom relationsmarknadsföring enligt Gummesson (2002, s. 15). Inom CRM beskrivs
därför skapande och utvecklande av relationer vara målet, snarare än att fokusera på
avkastningen i enskilda transaktioner. Det handlar om att skapa långsiktiga
samarbeten med ett ömsesidigt utbyte. (Storbacka & Lehtinen, 2000, s. 13) Kritiska
röster menar att CRM främst har kommit att fokusera på hanteringen av lönsamma
kunder. I skymundan har information om varför kunder egentligen vill ha relationer
hamnat. CRM tycks därigenom i vissa fall vara företagscentrerat snarare än
kundorienterat. (Fournier & Avery, 2011, s. 63)
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3.5 Interna faktorer som påverkar CRM‐implementeringen
En lyckad CRM-implementering beskrivs vara mer än en installation av en teknisk
lösning och enligt den forskning vi tagit del av finns många faktorer som är viktiga att
hålla i beaktning under implementeringsprocessen (exempelvis, Finnegan & Currie,
2010; Dimitriadis & Stevens, 2008). En CRM-implementering beskrivs exempelvis
gå att se som en komplex process där framgången dels kommer att bero på hur
företaget kommer att välja att mäta framgången, men också hur den uppfattas av
medarbetare, eventuellt projektteam och ledning (Bohling et al., 2006, s. 192).
Det går enligt Dimitriadis & Stevens (2008) att göra en uppdelning mellan interna och
externa CRM-faktorer som är kritiska för att möjliggöra en lyckad implementering.
Denna studies övergripande syfte är att beskriva, diskutera och analysera interna,
kritiska faktorer för att kunna besvara vår problemformulering. Detta eftersom att vi, i
samstämmighet med en rad forskare (exempelvis, Chen et al., 2009; Chen &
Popovich, 2003; Rigby et al. 2002), menar att för att det ska vara möjligt att skapa
värde för kunden med hjälp av CRM är de interna faktorerna viktiga.
Det finns en mängd olika dimensioner och faktorer som anses vara kritiska vid en
CRM-implementering. Exempel på interna faktorerna som omnämns inom
forskningsfältet är kultur, människor, processer och teknik (Finnegan & Currie, 2010),
strategi, människor, organisation och teknik (Dimitriadis & Stevens, 2008),
människor, processer och teknik (Zablah et al., 2005), teknik, företagsprocesser och
människor (Chen & Popovich, 2003). Osarenkhoe & Bennani (2007) skriver om
grundstenarna för en CRM-implementering och definierar dem som de fem S:en;
structure, staff, syle, systems och schemes. De ovanstående faktorerna är
sammanflätade och hopbuntande på olika sätt och vi har därför valt att kategorisera
dem enligt följande; Strategi, Ledning, Medarbetare, Organisation, Kultur samt
Teknik, vilka vi redogör för nedan. Dessa faktorer har var för sig eller tillsammans
identifierats av en rad forskare vara kritiska för att möjliggöra en lyckad
implementering av CRM. Dessa faktorer är också förankrade i studiens övergripande
syfte som är att; beskriva, diskutera och analysera CRM utifrån implementeringsfasen
och faktorerna Ledning, Strategi, Medarbetare, Organisation, Kultur och Teknik, för
att skapa förståelse för CRM och dess implementering.
Andra forskare, exempelvis Payne & Frow (2005) belyser faktorerna strategi,
värdeskapande processer, integrering av kontaktpunkter, utvärdering av resultat samt
informationshanteringsprocesser som viktiga i en CRM-implementering. Också
Dimitriadis & Stevens (2008) nämner integrering av kontaktpunkter. Vi anser att
integrering av kontaktpunkter och informationshanteringsprocesser är att betrakta som
systemtekniska och går således utanför studiens fokus. Värdeskapande processer
relaterar till kunderna och går att jämföra med ett externt perspektiv, vilket inte heller
är studiens avsikt att studera CRM utifrån. Vi har därför valt att inte inkludera dessa
faktorer i studien. Utvärdering av resultat, anses inte heller relatera till vår studie då
vårt syfte är att studera implementeringsprocessen av CRM och inte utkomsten av
initiativet, det vill säga det slutgiltiga resultatet.
3.5.1 Strategi för CRM
Det har konstaterats att innan en CRM-implementering sker krävs det att företaget
skapar en strategi för hur organisationen ska gå från att vara ett företag fokuserat på
sina produkter och/eller tjänster till att istället sätta kunden i fokus i företagets olika
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processer (Peppers & Rogers, 2004, s. 6; Rigby et al., 2002, s. 102-104). Grönroos
(2008, s. 269) menar att ”Ett företag som saknar relationsinriktad strategi kommer
aldrig att kunna tillämpa relationsinriktad kundhantering”. Vilket belyser vikten av
att kunden är i fokus även i företagets strategi och att relationsmarknadsföringens
grundtankar förankras på en strategisk nivå.
Enligt Dimitriadis & Stevens (2008, s. 499) bör en strategi innehålla en vision med
klara syften och målsättningar för vad företaget vill åstadkomma med CRMimplementering. Payne & Frow (2005, s. 170) skriver att företag under en CRMimplementering måste beakta både den övergripande företagsstrategin och sin
kundstrategi. Den övergripande företagsstrategin lägger grunden för hur strategin mot
kunderna ska utformas och också hur den ska kunna förändras och utvecklas över tid.
Det är ofta företagets högsta ledning som ansvarar för den övergripande
företagsstrategin. Kundstrategin i sin tur handlar om att analysera kundbasen och ta
fram strategier för hur den ska bearbetas, nu och i framtiden. Detta sker ofta av
personer som inte tillhör ledningen, men som har en ledande befattningar på
exempelvis förtagets marknadsavdelning. Ett förekommande problem är att
marknadsavdelningen, som ofta har direkt kundkontakt också känner till kundernas
förväntningar och utformar en kundstrategi i enhet med detta, men sedan inte lyckas
förmedla detta till högsta ledningen. Detta i sin tur leder till att det i utformandet av
den övergripande företagsstrategin inte tas hänsyn till den informationen som
marknadsavdelningen har om kunden och det finns risk att kundernas behov inte tas i
beaktning när den övergripande strategin utformas.
Det är viktigt att företagets övergripande strategi och kundstrategi är
sammankopplade och en orsak till varför CRM-implementeringar anses misslyckas
föreslås vara att kundstrategin, som CRM innefattar, inte hänger samman med den
övergripande företagsstrategin på ett fundamentalt sätt (Payne & Frow, 2005, s. 170).
Ett annat vanligt misstag som ofta begås är att företag implementerar CRM innan de
har skapat en strategi för hur de ska hantera sina kunder. Det tyder på att många
företag som implementerar CRM tycks tro att det tekniska verktyget i sig är en
kundstrategi. Genom detta förlitar de sig på att kundrelationerna ska hanteras på att
bättre sätt enbart genom att implementera ett tekniskt verktyg. Att implementera
CRM innan ett företag har satt mål för sina kundrelationer och analyserat sin
kundstock föreslås vara förödande då implementeringen kommer sakna förankringen i
företagets strategi och övergripande mål. (Rigby et al., 2002, s. 102-103)
3.5.2 Ledning‐ strategiska ansvaret
Ledningen beskrivs viktig i en implementering av CRM (se exempelvis Bohling et al.,
2006; Chen & Popovich, 2003; Osarenkhoe & Bennani, 2007) Enligt Bohling et al.
(2006, s. 187) har ledningen en kritisk roll i en implementering av CRM då
ledningens uppfattning om CRM kommer att avspegla hur resten av organisationen
kommer att uppfatta CRM. Därför kan ledningens roll ses som viktig vid en CRMimplementering eftersom de har möjlighet att skapa en mer holistisk bild av
grundtankarna till CRM.
Själva initiativet till en CRM-implementering har enligt en studie gjord av Bohling et
al. (2006, s.186-187) visat sig ofta komma nerifrån organisationen, det vill säga från
medarbetare. Dessa medarbetare är ofta representanter från försäljnings- eller
marknadsavdelning. Detta beskrivs som ett ”nerifrån-upp” perspektiv på en CRMStudent
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implementering. När implementeringen drivs från detta håll finns en tendens att CRM
uppfattas vara ett taktiskt IT- verktyg vilket går att tolka som att den strategiska delen
av implementeringen inte ges de rätta förutsättningarna. Genom att involvera ledning
kan företaget utveckla syftet till att inkludera även företagsövergripande mål. Det
behövs också ett ”uppifrån-ner” perspektiv i en CRM-implementering, det vill säga,
ett ledningsperspektiv på initiativet. Genom att inkludera ledningen i CRMimplementeringen skapas förutsättningar för att en mer övergripande strategi för
CRM utformas. Ledningen har därför en viktig roll i CRM implementeringen och
deras ansvar ligger i att skapa en vision och strategi bakom CRM.
Även Chen & Popovich (2003) framhäver ledningen som central för en lyckad CRMimplementering och menar att ledningen kommer att påverka hur medarbetarna
uppfattar CRM. Exempelvis menar de att ledningen bör engagera sig i hela
implementeringsprocessen genom att skapa visioner och mål samt ge förutsättningar
för medarbetarna att kunna utveckla sina arbetsuppgifter i enhetlighet med de mål
som finns. Ledningen sägs även ha ett ansvar i att uppmuntra medarbetare till att dela
och sprida information om kunder genom organisationen (Dimitriadis & Stevens,
2008, s. 501).
Författarna Aherene et al. (2012, s. 117, 127) beskriver implementering av CRM i en
B2B kontext och menar att i komplicerade köp- och säljsituationer, som B2B ofta
föreslås innebära, är det inte alltid tillfredställande att implementeringen av CRM
endast drivs från ledningen (uppifrån-ner perspektiv). Istället menar de att det för
företag verksamma inom B2B kommer vara företagets säljare som på daglig basis
möter kunderna. Genom dessa möten skapas förståelse för kunderna, deras behov och
deras preferenser. Säljarna kommer därför att vara företagets bas för insamling av
kundinformation i B2B sammanhang. Härigenom blir det också viktigt att
medarbetarna integreras i implementeringen och författarna menar att desto mer
komplex köp- och säljprocessen är, desto viktigare är det att medarbetarna integreras.
En CRM-implementering föreslås därför ha sin utgångspunkt i information, kunskap
och erfarenheter som säljarna som jobbar i direkt mötet med kunden besitter.
3.5.3 Medarbetare‐ Involvering och förståelse
Medarbetare är ett viktigt element i en organisation och det tycks vara en allmän
inställning bland flertal forskare att hur medarbetare involveras och hanteras vid en
CRM-implementering går att anse vara kritiskt för huruvida en implementering lyckas
eller ej (Se exempelvis Finnegan & Currie, 2010; Dimitriadis & Stevens, 2008;
Ahearne et al., 2012). Medarbetare är personer som jobbar i direkt kontakt med
kunden, men också personer som jobbar i stödfunktioner, exempelvis vid en teknisk
avdelning. Integreringen och samarbete mellan dessa avdelningar är ett måste i en
CRM-implementering eftersom CRM inte fungerar utifrån enskilda aktiviteter. Det
vill säga medarbetare från olika avdelningar kommer att dela information mellan
varandra vilket kräver stöd och samarbete. Medarbetare kommer därför att både
involveras och påverkas i och med implementeringen eftersom de är de som kommer
att jobba med de dagliga CRM- relaterade uppgifterna i företaget. (Finnegan & Currie,
2010, s. 157) Det betyder att nyckelprocesserna i CRM kommer att hanteras av
medarbetare och det är deras kunskap och förståelse för CRM som blir kritisk för att
kunna uppnå de förväntningar företaget har på CRM.
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Som nämnt ovan går medarbetarnas involvering i implementeringen av CRM att
anses vara speciellt viktigt i B2B kontext (Aherene et al., 2012, s. 127) vilket också är
den kontext som studiens fallföretag befinner sig i. Medarbetare föreslås dessutom
vara mer benägna att uppfatta CRM-implementeringen som positiv om de upplever att
de själva varit delaktiga i besluten kring implementeringen (Zablah et al., 2005, s.
290). Clegg & Shepherd (i Finnegan & Currie, 2010, s. 154) menar att människor inte
gillar att någon styr över hur deras arbete ska förändras och om medarbetare upplever
att någon gör det kan det komma att leda till ett förändringsmotstånd. Vidare anses att
medarbetare också behöver ha en tilltro till CRM och för dess funktion, för att
acceptera och faktiskt börja använda det. Ett sätt att få medarbetare att känna tilltro till
vad CRM faktiskt kan bidra med i deras arbete har föreslagits vara utbildning. Genom
utbildning ges medarbetare förutsättningar det vill säga förståelse och kunskap för att
kunna nyttja CRM på bästa sätt. (Zablah et al., 2005, s. 289 - 290; Dimitridais &
Stevens, 2008, s. 501; Chen & Popovich, 2003, s. 685) Vi hittar också stöd för detta i
andra teoretiska områden, så som Change management, då det poängteras att
medarbetare har en viktig roll i en förändringsprocess, vilket en CRM-implementering
går att anse vara. Change management innebär att medarbetare i en förändring
behöver utbildning och vägledning för att få förståelse för varför och hur de skall
förändra sitt sätt att arbeta. I detta fyller ledningen en central roll. (Exempelvis Kotter,
1996; Moran & Brightman, 2001)
En ytterligare aspekt av dimensionen medarbetare är hur belöningssystem och
kontrollmekanismer är utformade i företaget (Zablah et al., 2005, s. 287; Reinartz,
Kraft & Hoyer, 2004, s. 302). CRM implementeras för att företagets kundrelationer
ska gynnas. För att medarbetarna ska uppfatta detta positivt föreslås också att deras
tjänst liksom enstaka arbetsuppgifter går hand i hand med detta mål. Dessutom bör
eventuella bonussystem bygga på detta då det troligtvis kommer påverka
medarbetarna att uppfatta CRM-implementeringen som ett steg i rätt riktning och
därmed kommer de också att ha lättare att se CRM som ett hjälpmedel i sitt eget
arbete. Om medarbetare inte upplever att deras arbetsuppgifter och hur de blir
kompenserade relaterar till att stärka relationer med nya och befintliga kunder,
kommer de mest troligt att uppfatta CRM som resultatlöst och kanske till och med
som ett hinder för att genomföra sitt arbete på bästa sätt. (Zablah et al., 2005, s. 287)
Reinartz et al. (2004, s. 302) menar att för att stimulera medarbetarna bör de belönas
för kundorienterade ansatser och när de är engagerade i CRM-aktiviteter.
3.5.4 Organisation ‐ Förändring på organisatorisk nivå och i arbetsprocesser
I den CRM-forskning som vi tar del av lyfts strukturella faktorer fram som viktiga
komponenter att ta i beaktande för att nå framgång (Exempelvis Reinartz et al., 2004,
s. 302; Peppers & Rogers, 2004, s. 360). De strukturella faktorerna berör bland annat
arbetsprocesser, direkta arbetsuppgifter och relationer, som alla bör organiseras så att
de kan hanteras tvärfunktionellt i organisationen (Zablah et al., 2005, s. 279). Hela
organisationen ska bli mer fokuserad på kunden, vilket föreslås innebära förändringar
genom hela organisationen på både stor och liten nivå. Att endast skapa en strategi
anses inte vara tillräckligt utan istället ska också exempelvis arbetsprocesser liksom
företagets organisering analyseras för att säkerställa att samtliga delar i organisationen
möter kundens behov. Företagets resurser bör organiseras så att de stödjer
relationsskapande, där kärnfunktionerna är centrerade kring kunden och inte
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företagets produkter och/eller tjänster. Därför bör de olika arbetsprocesserna utgå från
kundens behov och önskemål snarare än företagets mål. (Rigby et al., 2002, s. 104)
För att ett företag ska kunna jobba relationsinriktat krävs att CRM är en del av hela
organisationen och inte endast centrerat till en viss enhet så som marknads- eller
säljavdelningen (Peelen, 2005, s. 55). För att detta skall vara möjligt bör den
organisatoriska miljön främja en effektiv kommunikation och integrering av
företagets alla interna funktioner som direkt eller indirekt påverkar relationen till
kunden (Dimitriadis & Stevens, 2008, s. 499). Vilket också knyter an till
relationsmarknadsföringens grundläggande värderingarna om att marknadsföring ska
ses som marknadsorienterad företagsstyrning och i och med detta inte vara centrerad
till en specifik enhet i organisationen (Gummesson, 2002, s. 14-15).
3.5.5 Kultur – Kundmedvetenhet i företaget
Kulturella faktorer lyfts fram som viktiga komponenter att ta i beaktande för att nå
framgång vid en implementering av CRM (Exempelvis Reinartz et al., 2004, s. 302;
Peppers & Rogers, 2004, s. 360). Att introducera CRM innan organisationen
förändrats till att jobba kundorienterat har konstaterats vara ett misstag (Rigby et al.,
2002, s. 103) varför det blir av stor vikt att skapa en företagskultur som främjar
relationsbyggande med företagets kunder.
Kultur går att definiera som övertygelser, normer och värderingar som delas av
människorna i organisationen och som påverkar deras beteende (Chen et al., 2009, s.
287). En främjande kultur går att säga handlar om att skapa värden och normer som
återspeglar organisationens förväntningar på hur man skall arbeta och vad man vill
åstadkomma (Shah et al., 2006, s. 115). En relationsinriktad kultur karaktäriseras av
att det finns en stor förståelse för kunden genom hela organisationen (Peelen, 2005, s.
70-71) och det är genom att skapa en kundorienterad kultur i företaget som det går att
skapa förutsättningar för att nå framgång med CRM (Shang & Lin, 2010, s. 2453). En
stark företagskultur kan leda till att medarbetarna känner en stark samhörighet med
organisationen och därmed blir mer villiga att lägga extra energi på att bygga
relationer med företagets kunder (Horovitz & Pank 1992 i Peelen, 2005, s.
71). Genom att anpassa företagets kultur skapas förutsättningar för en lyckad CRMimplementering (Peelen, 2005, s. 5). Utan en kultur som stödjer relationsbyggande
och kundorientering föreslås CRM-implementeringen få sämre förutsättningar att
lyckas. Det är därför av stor vikt att utveckla en medvetenhet för kunden och dess
betydelse genom en kultur som är kundorienterad. (Dimitriadis & Stevens, 2008, s.
499)
3.5.6 Teknik‐ Integrering av teknik
Som belyst ovan går de systemtekniska aspekterna av en CRM-implementering
utanför studiens fokus. Vi vill dock redogöra för den tekniska aspekten av en CRMimplementering för att ge läsaren en förståelse för att den tekniska dimensionen
handlar om den underliggande infrastrukturen för CRM och berör själva mjukvaran.
Tekniken kan ge möjlighet att skapa nya vägar och sätt att kommunicera och
interagera med både kunder och leverantörer, men också mellan interna enheterna
inom företaget (Hammer & Champy, 1993 i Chen et al., 2009, s. 285). Om den
tillgängliga tekniken inte klarar av att uppfylla de mål som satts för CRM finns det
risk att man inte når de resultat som förväntats (Dimitriadis & Stevens 2008, s. 504).
Samtidigt belyses det av Rigby et al. (2002, s. 104 -106 ) att ett fel som företag gör är
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att de fokuserar för mycket på den systemtekniska lösningen, och att se tekniken som
lösningen för att kunna hantera kundrelationer beskrivs därför vara ett kostsamt fel
som företag gör när de implementerar CRM. Anledningen till detta föreslås hänga
samman med att CRM ofta har marknadsförts av systemleverantörer varför också de
tekniska delarna hamnat i fokus (Boulding et al., 2005, s. 156).
Enligt förespråkarna för den tekniska synen på CRM föreslås själva tekniken vara en
grundförutsättning för att kunna lyckas med en CRM- implementering (Roberts, Liu
& Hazard, 2005, s. 322-323). Också enligt förespråkare för en mer holistisk och
strategisk syn på CRM belyses vikten av teknik, men då ses det inte som en
grundförutsättning för att hantera kundrelationer. Teknik ses istället kunna möjliggöra
att relationsmarknadsföringsstrategier omsätts i praktiken (Gummesson, 2002, s. 40).
Den tekniska lösningen för att kunna hantera information om kunderna går därför att
anse ha betydelse oavsett hur man uppfattar CRM.

3.6 Modell för studien
Modellen nedan visar det ramverk som ligger till bas för den fortsatta studien.
Studiens övergripande syfte är att beskriva, diskutera och analysera CRM sett utifrån
implementeringsfasen och faktorerna Ledning, Strategi, Medarbetare, Organisation,
Kultur och Teknik, för att på så sätt skapa fördjupad förståelse för hur företag
uppfattar CRM och dess implementering.
I vår litteraturgenomgång har vi belyst att flertalet forskare konstaterat att ledning och
strategi är fundamentala element för att lyckas med en CRM-implementering. En
strategi för hur kunderna skall hanteras enligt relationsmarknadsföringens kärnvärden
i företaget bör utvecklas och förankras i den företagsövergripande strategin.
Ledningens roll belyses då de är de som har det yttersta ansvaret för förändringar i
organisationen. Deras syn på CRM föreslås också komma att spegla hur övriga
delarna i CRM implementeras och förankras i organisationen. Ledning och Strategi
blir därför kärnan i vår modell. Vidare behövs en balans mellan de andra faktorerna;
Medarbetare, Kultur, Organisation och Teknik för att kunna möjliggöra en lyckad
CRM-implementering. Medarbetare föreslås vara involverade i implementeringen
och utbildning och förståelse för CRM, liksom belöning och uppmuntran för
kundorienterat arbete anses vara viktigt. Sett till organisationen föreslås CRM
integreras i hela företaget för att kunna möjliggöra kundorientering, liksom
förändrade arbetsprocesser för att säkerställa kundfokus. En kundorienterad kultur är
av betydelse för hur väl relationsmarknadsföringens värderingar förankras i företaget.
Slutligen, den tekniska faktorn beskrivs vara av betydelse för att möjliggöra hantering
av kunddata på ett smidigt sätt, men att fokusera för mycket på de systemtekniska
aspekterna anses vara ett misstag företag ofta gör.
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Figur 2: Egen modell över faktorer viktiga i CRM-implementering.
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4. Praktisk metod
I det här kapitlet vill vi ge förutsättning för att läsaren ska förstå hur vi praktiskt har
gått tillväga i genomförandet av vår studie. Vi inleder med att presentera val av
företag och respondenter. Vidare beskriver vi utformningen av vår intervjuguide. Vi
kommer belysa vår roll i insamlingen av det empiriska materialet, forskningens etiska
utgångspunkter och kritik mot primärkällor. I slutet redogörs för hur vi hanterat och
analyserat det insamlade empiriska materialet.

4.1 Urval
4.1.1 Val av företag
Vi har valt att genomföra vår studie på fyra företag verksamma inom B2B med
huvudkontor i Umeå eller kringliggande kommuner. Tre av företag är industriföretag
och ett är ett tjänsteföretag. En anledning till valet av företag är att samspelet som
tjänsteföretag och industriföretag har med sina kunder går att anse påminner om
varandra då personer från olika delar av företaget kommer att möta och interagera
med kunderna (Grönroos, 1994, s. 12). Vidare anses relationer i företag verksamma
inom B2B särskilja sig från de inom B2C (b.la. Kalaignanam & Varadarajan, 2006, s.
174; Håkansson & Snehota, 2006, s. 260). Vilket vi har tagit fast på i vårt val av
fallföretag. Genom detta anser vi att vi har valt fyra företag vars förutsättningar
gällande kundrelationer i dessa hänseenden kan anses likvärdiga.
För att få tillgång till information om den strategiska tanken vid implementeringen
valdes endast företag med huvudkontor i Umeå och kringliggande kommuner. En
första selekteringen av företag skedde genom en sammanställning över företag som
kunde tänkas vara aktuella. Totalt listades ett 10-tal företag som vi ansåg uppfyllde
kravet på huvudkontor och relationer inom B2B. Efter det påbörjades en rundringning
till de listade företagen. Kontakten skedde primärt per telefon, men intervjuerna har
sedan i de flesta fall fastställts via mejlkontakt. Kriteriet för att få delta i studien var
att företagen skulle jobba med en CRM-implementering. Med detta menar vi att
företagen antingen skulle vara i förberedelserna kring en implementering av CRM
eller att en implementering av CRM pågick i företaget. Av de företag vi kontaktade
och som vi fick återkoppling av var det fyra företag som levde upp till det kriteriet vi
satt. De fyra företagen som uppfyllde vårt på förhand definierade kriterium var
dessutom alla villiga att delta i studien och utgör således studiens val av företag.
Det är vår egen bedömning av populationen som har styrt urvalet, vilket också
karaktäriserar ett icke-sannolikhetsurval (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95). Ett ickesannolikhetsurval innebär att respondenterna inte väljs ut enligt sannolikhetsprinciper
(Bryman & Bell, 2005, s. 124). Urvalsmetoden begränsar därför representativiteten i
forskningsresultaten. Vidare kommer generaliserbarheten i studien att vila på
forskarens egna bedömningar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95). Som presenterat
tidigare har studien en kvalitativ forskningsstrategi vilket kännetecknas av att det inte
är generaliserbarhet och förklaringar som är det essentiella. Den kvalitativa
forskningsstrategin syftar istället till att ge ökad förståelse. (Bryman & Bell, 2005, s.
27, 40) Att urvalet skett på icke-sannolikhetsmässig grund anser vi därför skapat
förutsättning för att vi har kunnat välja fallföretag med riklig information om det vi
avsett studera, vilket därmed motiverar varför ett icke-sannolikhetsurval går att
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betrakta tillfredställande. Fallföretagen är valda för att de ska kunna hjälpa oss att
skapa förståelse för de fenomen vi avser studera vilket vi också menar att de har gjort.
Med detta som bakgrund anser vi att det till omfånget begränsade antalet företag som
deltar i studien också är tillfredställande.
4.1.2 Val av respondenter
Magne-Holme & Krohn- Solvang (1997, s. 104) poängterar att det är av betydelse att
de personer som väljs ut att delta i den kvalitativa studien har kunskap om det som
undersöks. Detta för att skapa förutsättning för att få fram så mycket information som
möjligt om det som undersöks. Vi har därför även i valet av respondenter använt oss
av ett icke- sannolikhetsurval, det vill säga, respondenterna har inte på slumpmässig
basis valts ut till studien. Istället har vi i samråd med fallföretagen valt ut vilka
personer på respektive företag som vi har velat göra intervjuer med. Vid ett ickesannolikhetsurval garanteras som nämnt ovan inte representativitet (JohanssonLindfors, 1993, s. 95), men då vi har en hermeneutisk kunskapssyn och en kvalitativ
forskningsansats menar vi att detta inte heller är syftet med vår forskning och således
inte bör ses som en nackdel för våra forskningsresultat. Istället kan det enligt MagneHolme & Krohn- Solvang (1997, s. 104) ses som en fördel för den tolkande
forskningen att respondenter har valts ut för att kunna ge rikligt med information om
det som avses studeras.
Trots att syftet inte är att åstadkomma representativitet i resultaten bör urvalet göras
systematiskt och medvetet (Magne- Holme & Krohn- Solvang, 1997, s. 101). Vidare
menar Jacobsen (2002, s. 198-200) att en urvalsgrund kan vara att välja respondenter
som man anser kommer kunna bidra med riklig information om det som avses
studeras, vilket vi har tagit fasta på vid val av respondenter från de olika företagen.
Eftersom vi ville ha respondenter som kunde bidra med så mycket information som
möjligt hade vi två stycken kriterier som respondenterna skulle uppfylla. För det
första skulle personen som intervjuades vara involverad i planeringen av införandet av
CRM. Bakgrunden till detta krav var att, för att kunna få svar som rör vår
frågeställning, krävdes att personen som intervjuades var insatt i hur företaget såg på
införandet av CRM. Det andra kriteriet var att personen skulle kunna svara på frågor
gällande den strategiska tanken med implementeringen. Kravet ställdes för att
poängtera att det inte var den systemtekniska delen av implementeringen som vi var
intresserade av.
I samråd med företagen beslutades att två representanter från varje företag skulle
väljas ut för intervjuer vilket också gjordes. Jacobsen (2002, s. 202) föreslår att
flexibilitet bör användas i urvalet av respondenter för en kvalitativ studie, vilket kan
innebära att kompletterande intervjuer med nya respondenter görs efterhand. Dessa
kan i sin tur väljas ut efter andra kriterier för deltagande. I vår studie har två
kompletterande intervjuer med ytterligare två respondenter gjorts. Utöver de sedan
tidigare definierade kriterierna skulle dessa personer besitta en plats i företagets
ledning. Anledningen till detta var att vi under de första åtta intervjuerna upplevde att
de respondenter som innehade en plats i ledningen kunde ge mer omfångsrik
information om tankarna kring CRM-implementeringen. Utöver detta har vi i studien
inte lagt vidare fokus på vilken befattning respondenten har.
Den kvalitativa forskningens urval kännetecknas av få undersökningsenheter som har
möjlighet att ge rikligt med information om det som studeras (Magne- Holme &
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Krohn- Solvang, 1997, s. 78). Med de kompletterande intervjuerna inräknade
genomfördes totalt 10 intervjuer. Storleken på urvalet ska kunna ge rikligt med
information, men samtidigt vara möjlig att överblicka och bearbeta (Trost, 1997, s.
109-110). För att säkerställa detta har vi vid samtliga intervjuer frågat om möjligheten
att få återkomma om kompletterande uppgifter och fler frågor. Vid
sammanställningen av det empiriska materialet gjorde vi dock bedömningen att en
ytterligare intervju inte skulle tillföra något nytt till studien, det vill säga, något som
skulle påverka resultatet nämnvärt. Därför gjordes, förutom de två tidigare nämnda
kompletterande intervjuerna, inga vidare kompletteringar med respondenter. Samtliga
av de inbokade intervjuerna har genomförts. En intervju är dock bortplockad från
studien vilket redogörs för i avsnittet ”Kritik mot primärkällor”.

4.2 Forskningsetik
En studie kommer på ett eller annat sätt påverka människorna som deltar (MagneHolme & Krohn- Solvang, 1997, s. 32) och med detta som utgångspunkt har vi genom
vår studie hela tiden haft i tanken att vår studie ska präglas av respekt för våra
respondenter. För att säkerställa detta har vi följt vetenskapsrådets krav på
Information, Samtycke, Konfidentialitet och Nyttjande vid forskning (enligt Patel &
Davidson, 2011, s. 62- 63).
I samband med att vi har informerat om syftet med studien har våra respondenter fått
lämna samtycke till att delta. Vi har i början av intervjuerna informerat våra
respondenter om att de inte behöver känna sig tvingade att svara på någon fråga.
Vidare har vi för att säkerställa att alla personuppgifter har behandlads konfidentiellt
beslutat att inte publicera namnen på de som deltar i studien. Därmed säkerställs att
respondenterna, liksom fallföretagen, får vara anonyma. Det empiriska material som
samlats in genom intervjuerna kommer enbart att användas för denna studie, men
uppsatsen i sin helhet är en offentlig handling, vilket också har förmedlats till studiens
respondenter. Därför menar vi att vi har säkerställt att vetenskapsrådets krav följs och
vi har därigenom skapat förutsättningar för att datainsamlingen har skett på ett sätt där
god etisk hänsyn har tagits till respondenterna.

4.3 Utformning av Intervjuer
Målet med våra intervjuer var att få så uttömmande och omfångsrik information som
möjligt gällande våra fallföretags uppfattning kring sina respektive CRMimplementeringar och de på förhand definierade faktorerna, Strategi, Ledning,
Medarbetare, Organisation, Kultur samt Teknik. Vi menar att den kvalitativa
intervjun passar vår studie bäst då den syftar till att inhämta bred information om
respondenternas åsikt om det som undersöks (Bryman & Bell, 2005 s. 361).
Bryman & Bell (2005, s. 361) skiljer mellan två huvudsakliga former av kvalitativa
intervjuer; ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Då vi hade en
relativt tydlig bild av vad det var vi ville undersöka i vår forskning hävdar vi att den
semistrukturerade intervjun passade bäst för studien. Den semistrukturerade intervjun
medför att vi har tagit fram en intervjuguide, uppbyggd av teman relevanta för
studien. Vilket skiljer sig från den ostrukturerade intervjun som istället ofta påminner
mer om ett vanligt samtal och där forskaren ibland bara ställer några få frågor under
en hel intervju. (Bryman & Bell, 2005, s. 362-363) Vår intervjuguides teman knyter
an till studiens valda teorier. Detta för att säkerställa att intervjun berör det vi finner
relevant för att kunna besvara studiens frågeställning och uppnå studiens syften.
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Vidare har vi skapat följdfrågor för att genom dem kunna stödja samtalen under
intervjuerna. Valet av semistrukturerade intervjuer har lämnat utrymme för
respondenternas svar att styra riktningen på den fortsatta intervjun, vilket vi menar
skapat förutsättningar för att respondenterna ska känna sig fria att ge fylliga svar.
Det är av vikt att man som forskare utformar frågor som ger förutsättningar för att
respondenten ska kunna beskriva sin bild av det fenomen som studeras och sitt
förhållande till de teman som berörs i intervjumallen (Bryman & Bell, 2005, s. 369).
Vi har därför försökt att utarbeta frågor som hjälper oss att besvara vår frågeställning
och som syftar till att skapa förståelse för hur respondenten uppfattar det vi studerar. I
den kvalitativa intervjun kan frågorna som ställs till respondenten vara av olika slag
(Bryman & Bell, 2005, s. 371) och för att få så uttömmande svar som möjligt av
respondenterna har vi därför valt att variera våra frågor vid intervjuerna. Vidare
menar författarna (2005, s. 369) att man som forskare ska vara vaksam på att inte
ställa ledande frågor, vilket vi har tagit i beaktning vid utformningen av frågorna. Vi
är dock medvetna om att vissa frågor kan betraktas normativa, men då våra frågor
speglar tidigare forskning menar vi att genom att också ställa normativa frågor, skapas
förutsättning för att få fram ny information om redan konstaterade samband, vilket
hänger samman med vår deduktiva ansats. Om vi däremot enbart hade ställt
explorativa frågor menar vi att det hade funnits risk för att vi bara skulle få fram det
som tidigare forskning redan konstaterat. Vidare har intervjuerna inletts med att vi har
definierat vad vi menar med relationsorientering, för att på så sätt skapa
förutsättningar för att respondenterna uppfattar våra frågor på samma sätt och också
förstår vad vi lägger in i begreppet.
Forskaren bör enligt Patel & Davidsson (2011, s. 86) säkerställa att det som ämnas
studeras behandlas av frågorna som ställs och att de frågor som ställs under intervjun
är anpassade för de som ska intervjuas. Innan vi gjorde vår första intervju skickade vi
därför vår intervjumall tillsammans med delar av problembakgrunden samt
forskningsfråga och syfte för studien, till två externa personer. En från den
akademiska världen och en från näringslivet. Den ena personen är doktorand inom
bland annat CRM och vi menar att hans återkoppling bidrog till att vi förbättrade
förutsättningarna för att våra frågor täckte det vi avsåg studera. Representanten från
näringslivet har en chefsbefattning på en marknadsavdelning och fick frågorna
skickade till sig för att vi skulle säkerställa att frågorna gick att begripa för en person
utanför den akademiska världen. Personen går också att anse ha en liknande
befattning som studiens respondenter. Genom att ändra våra frågor utifrån den
återkoppling vi fick menar vi att vi skapade förutsättning för att vår intervjuguide
skulle vara utformad för att på bästa sätt hjälpa oss att besvara vår frågeställning.
Vidare ska den kvalitativa intervjun inledas med att respondenten får instruktioner för
studien (Johansson- Lindfors, 1993, s.113), vilket vi gjort genom att ta fram en
introducerande text som vi har använt oss av vid våra intervjuer. Vår intervjuguide
liksom den introducerande texten finns i sin helhet i appendix 1 och 2.
Vår intervjuguide har bestått av övergripande teman som hanterar studiens valda
teorier samt bakgrundsinformation om respondenterna. Studiens deduktiva ansats gör
att vår teoretiska referensram och tidigare definierade samband ligger till grund för
studiens intervjuguide. Intervjuerna har inletts med att ställa bakgrundsfrågor till
respondenterna med syfte att få personen som intervjuas att känna sig bekväm i
intervjusituationen, innan de för studien specifika frågorna har ställts. Vidare föreslår
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Bryman & Bell (2005, s. 369) att denna information bör samlas in för att kunna sätta
svaren i en kontext, vilket är en ytterligare anledning till varför vi har valt att inleda
intervjuerna med dessa frågor. Genom dessa bakgrundsfrågor har vi fått en större
förståelse för vem respondenten är, samt vilken roll personen har i företaget och
implementeringen av CRM. Bakgrundsfrågorna avser intervjuguidens tema 1-2.
Tema 3 är utformat för att skapa en förståelse för hur respondenterna uppfattar
kunden och företagets kundrelationer. En ytterligare anledning till temat är att få
respondenterna att komma in på ämnet som studien berör och att frågorna som
hanterat CRM inte ska kännas plötsliga för respondenterna. Tema 4 relaterar till CRM
som helhet och syftar till att skapa förståelse för varför företagen implementerar CRM
samt företagens syn på hinder och svårigheter i implementeringsprocessen. Tema 5
till 10 är kopplade till faktorerna definierade i studiens syfte; Ledning, Strategi,
Medarbetare, Organisation, Kultur och Teknik. Dessa faktorer är sedan tidigare
definierade viktiga i implementeringen av CRM (exempelvis Finnegan & Currie,
2010; Zablah et al., 2005) och är alltså väl förankrade i den teoretiska referensramen
för studien. Faktorerna speglar således den deduktiva ansatsen som studien har. Den
teoretiska referensramen har varit styrande i den utsträckning att det är utifrån den
som de undersökta faktorerna, studiens övergripande teman har tagits fram.
Nackdelen med att tidigare teori har fått styra intervjufrågorna går att relatera till att
det också är det som studien kommer att ha sitt huvudsakliga fokus kring. Det kan
medföra att andra faktorer inte tas i beaktning. Vi har utgått från faktorer som varit
vanligt förekommande i tidigare teori vilket vi menar bidrar till att de väsentliga
aspekterna av implementeringen berörs i våra intervjufrågor. Styrkan med att låta den
teoretiska referensramen ha stor påverkan på intervjuguidens frågor, anser vi vara att
vi kan skapa en fördjupad förståelse för faktorer redan definierade viktiga vid en
implementering och det som studien ämnar undersöka.
Vid framtagandet av intervjumallen valde vi att använda ordet relationsorientering för
att beskriva fokuseringen på att skapa, bibehålla och utveckla kundrelationer. Genom
detta har en begreppsförväxling skett då relationsorientering inte är en term som
tidigare använts inom forskningsfältet. Vi har, som redogjort för ovan, definierat
begreppet på samma sätt för alla respondenter och har därför varit konsekventa i hur
begreppet har presenterats. Vi har introducerat begreppet som följande; ”…att det
finns ett fokus på att skapa, bibehålla och utveckla relationer med kunder och att det
genom företaget finns en förståelse för att kunder och kundrelationer är viktiga”.
Vilket vi anser går att relatera till relationsmarknadsföringens syfte och värdegrund
(se exempelvis Grönroos, 2008; Kumar-Agariya & Singh, 2011). Vi anser att det
skapar förutsättning för att respondenterna kan ha uppfattat det på samma sätt. Utöver
detta testades intervjumallen innan intervjuerna, under testet reagerande ingen på
ordvalet. Vi har dock svårt att säkert veta att begreppsförväxlingen inte har påverkat
respondenternas svar på våra frågor, vilket kan ses som en begräsning för den
empiriska studiens tillförlitlighet.

4.4 Intervjuförfarande
4.4.1 Intervjuarens roll
Vi är medvetna om att vi som intervjuare har ett stort ansvar vid den kvalitativa
intervjun och vi har därför försökt skapa ett bra samspel med respondenterna. Den
som intervjuar har ansvar för att skapa förutsättningar för att den som intervjuas inte
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känner sig hämmad i att ge svar på frågorna (Patel & Davidson, 2011, s. 82). I början
av intervjuerna har vi poängterat att det är respondenternas åsikter vi är intresserad av
att få ta del av och att respondenten inte behöver känna sig tvingade att svara på
någon fråga. Vi har också varit vaksamma på vårt eget beteende gällande hur mycket
vi pushat de vi intervjuat för att få svar på våra frågor. Om vi upplevt att respondenten
inte har kunnat svara på en fråga har vi försökt att omformulera frågan. Detta för att
respondenten ska ges möjlighet att lämna så mycket information som möjligt utan att
för den skull känna sig pressad. Vidare har vi när vi bokat in intervjuerna frågat om
det finns möjlighet att boka konferensrum eller kontor för att säkerställa att intervjun
kan ske ostört. Detta då miljön för intervjuer anses viktig för vilka resultat man får ut
från dem (Magne- Holme & Krohn- Solvang, 1997, s. 107). Vi är medvetna om att
intervjusituationen kan upplevas som pressad för den som intervjuas. Det faktum att
vi är två personer som genomfört studien menar vi kan ha skapat en känsla hos
respondenten av att den står i underläge. För att undvika detta har vi därför under
intervjuerna försökt inta två roller, där den ena personens huvudsakliga ansvar har
varit att genomföra intervjun, medan den andra personen har haft en observerande roll.
Den personen som har haft den senare rollen har också ansvarat för den tekniska biten
med bandspelare vilket gjort att personen som genomfört intervjun har kunnat
fokusera fullt på respondenten. Detta menar vi har skapat förutsättning för att hålla en
flexibel struktur på intervjuerna samt bidragit till att respondenterna kan känna sig
bekväma i intervjusituationen.
Magne-Holme & Krohn- Solvang (1997, s. 107) lyfter fram betydelsen av att
intervjuerna bandas, men också att man som forskare bör informera respondenten
innan intervjun om detta. Bandningen skapar förutsättningar för att vi ska kunna
säkerställa att vi uppfattat respondenternas svar korrekt. I början av intervjuerna har vi
informerat respondenterna om att vi vill banda intervjuerna och också bett om deras
samtycke till detta. Patel & Davidsson (2011, s. 83) menar att förkunskap om det som
ska studeras liksom att vara förberedd skapar bättre förutsättningar för en bra intervju.
Vi har därför, utöver vår inläsning på teoriområdet, också innan intervjuerna läst på
om företagen som deltar i studien. Förhoppningen med detta var att vi lättare skulle
kunna närma oss respondenten då vi genom inläsningen kunde få större förståelse för
i vilket kontext implementeringen ska ske. I efterhand anser vi att det har varit enkelt
att få respondenterna att svara på frågor och att vi har haft lätt att närma oss
respondenterna.
4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjuer
Vårt frågeformulär har framförallt fungerat som ett stöd för att säkerställa att de
teman som vi har tagit fram för att besvara studiens frågeställning har behandlats
under intervjuerna. För att säkerställa detta har en person haft ansvar för att bocka av
de teman som behandlats. Samma person har också haft möjlighet att bryta in under
intervjun och ställa följdfrågor, vilket också har gjorts. Samtidigt har vi varit
vaksamma på att ge respondenterna möjlighet att svara fritt och få styra intervjuernas
riktning, detta med syftet att få så fylliga svar som möjligt. I vissa av intervjuerna har
det krävts ett större deltagande från båda intervjuarna, vilket vi menar hänger samman
med den kvalitativa intervjun som sådan då den inte alltid följer samma form.
Följdfrågor har ställts för att få respondenterna att lämna mer utförliga svar för att
kunna fördjupa förståelsen för deras uppfattning kring det studien ämnar undersöka.
Vi är medvetna om att följdfrågor kan ha lett till att frågor i vissa fall kan ha blivit
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ledande, trots att vi har försökt att undvika det. Detta har vi tagit i beaktning vid
tolkning av det empiriska materialet.
Datainsamlingen pågick under tre veckor. Anledningen till den relativt långa
tidsperioden beror på de två kompletterande intervjuerna, vilka vi beslutade att
genomföra först efter att de andra intervjuerna var gjorda. Intervjuerna har tagit
mellan 45 minuter och 90 minuter, medianvärdet är cirka 60 minuter då de flesta
intervjuer pågått i ganska exakt 60 minuter. Samtliga intervjuer skedde på
respondenternas respektive arbetsplatser, i konferensrum eller på avskilda kontor. Vid
alla utom en av de 10 intervjuerna närvarande vi båda under intervjuerna. Vid det
sista intervjutillfället hade en av författarna förhinder och kunde därför inte delta.
Författaren som genomförde intervjun anser att intervjuns samtal blev lite
mer ”hackigt” jämfört med de tidigare, vilket kan förklaras av att denne fick ansvara
för så väl teknik som att alla teman berördes. Vid transkribering gjorde vi
bedömningen att intervjun genomfördes på ett tillfredställande sätt. Vi upplever inte
att respondenten på något sätt påverkades av att endast en intervjuare närvarade. I
samband med intervjuerna har vi gjort noteringar om saker sagda som vi funnit extra
intressanta eller som karaktäriserat tonen i intervjun. Detta har vi också tagit i
beaktning vid sammanställning och tolkning av det empiriska materialet.

4.5 Kritik mot primärkällor
I den kvalitativa forskningen utgör respondenternas uppfattning om det som studeras
primärdata för studien. Detta medför att det blir viktigt att kritiskt granska och
ifrågasätta om de respondenter som deltar kan ge riktig information. Vi vill därför i
efterhand kommentera studiens respondenter utifrån fyra föreslagna
bedömningsgrunder för primärkällors förutsättning att ge riktig information. De fyra
kriterierna är närhet, kunskap, vilja och kontexten. (Jacobsen, 2002, s. 359)
Vid en intervju upplevde författarna att respondenten hade svårt att svara på frågorna.
Efter intervjun framkom att de kriterier vi satt upp för att få delta i studien inte
uppfylldes. Respondenten var inte involverad i CRM-implementeringen vilket också
förklarar varför personen hade svårt att svara på våra frågor. Närhet innebär att
personerna som deltar i studien refererar till händelser de själva varit med om, det vill
säga att personen går att anse vara en förstahandskälla till information om fenomenet
som avses studeras. Kunskap betyder att respondenten besitter rikligt med information
om det som studien ämnar undersöka. (Jacobsen, 2002, s. 359) Intervjun anses
därmed inte leva upp till bedömningsgrunderna närhet och kunskap. Med detta som
bakgrund är därför denna intervju bortplockad i sammanställningen av det empiriska
materialet och såldes struken ur studien som helhet.
Vid de andra nio intervjuerna värderar vi att respondenterna haft förmåga att lämna
rikligt med förstahandsinformation och vi anser att respondenterna haft kunskap och
närhet om det studien avser. Vidare anser vi att deras vilja att lämna information går
att betraktas vara tillfredställande, då vi upplever att respondenterna i sina svar har
lämnat information som går att anse vara ärlig och i flera hänseenden självkritisk.
Samtidigt bör tilläggas att det är omöjligt att vara helt säker på att respondenterna
framhåller hela bilden. Genom att låta våra respondenter vara anonyma menar vi att
de troligtvis kan ha känt sig mer bekväma i att ge fylliga svar. Då vi vid samtliga
intervjuer har suttit avskilt på kontor eller i konferensrum anser vi att kontexten skapat
förutsättningar för att respondenterna ska lämna riktig information. Det vill säga,
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respondenterna har aldrig behövt känna att deras svar riskerar att bli hörda av någon
annan, vilket skulle kunna leda till att de hämmas i sin vilja att lämna information
(Jacobsen, 2002, s. 359).

4.6 Hantering av insamlad data
4.6.1 Transkribering av Intervjuer
Samtliga av våra intervjuer har spelats in. Efter genomförda intervjuer påbörjade vi
arbetet med att transkribera dessa. Bryman & Bell (2005, s. 375-376) menar att
transkribering är ett tidskrävande arbete för forskaren och att transkriberingen ofta
leder till att forskaren har mycket papper med text som ska hanteras vid analysen. För
att skapa förutsättningar för att transkriberingen skulle gå så smidigt som möjligt
använde vi oss därför av transkriberingsprogram där vi hade möjlighet att reglera
hastigheten på samtalen. Efter transkriberingarna valde vi att anonymisera materialet
och sedan skriva ut det. Utskriften skedde för att kunna överblicka materialet på ett
bättre sätt.
Bryman & Bell (2005, s. 377) menar att de delar av intervjun som man redan från
början inser att inte kommer att ge bidrag till analysen går att utesluta vid
transkriberingen. Vi har därför utelämnat skratt och pauser liksom ord som ”ehh”
och ”uhm” i vår transkribering. Istället har vi gått tillbaka i våra inspelningar och
lyssnat på hur respondenten har uttryckt sig i de fall vi känt oss osäkra. På så sätt har
vi kunnat minska risken för subjektiva tolkningar och på så sätt stärkt studiens
tillförlitlighet. Vi beslutade också att endast transkribera det som rörde studiens syften
och saker som kunde komma att ha betydelse för att besvara vår forskningsfråga. Vi
transkriberade också frågor som inte stod med i intervjumallen, men som ställdes
under intervjun i de fall vi ansåg att de kunde ge bidrag till studiens syfte. Således har
vi i transkriberingarna utelämnat delar av samtalen som inte har med studiens syfte
eller forskningsfråga att göra.
4.6.2 Empiri‐ och analysframställning
Då samtliga intervjuer var transkriberade påbörjades bearbetning av det empiriska
materialet. Den semistrukturerade intervjumetoden gjorde att intervjuerna inte följde
samma form, d.v.s. intervjumallens ordning och den på förhand definierade strukturen
för intervjun. Empiriframställningen inleddes därför med att ett flertal gånger läsa
igenom materialet för att på så sätt skapa en känsla för helheten i det insamlade
materialet. Efter detta strukturerades data efter studiens huvudsakliga teman tillika
studiens teoretiska utgångspunkter och de sex faktorerna som definieras i studiens
övergripande syfte; Strategi, Ledning, Medarbetare, Organisation, Kultur samt
Teknik. Den deduktiva ansatsen medförde att faktorer redan identifierade i tidigare
teori låg till grund för hur det empiriska materialet strukturerades. Det empiriska
materialet sammanställdes med utgångspunkten att ge så beskrivande och grundlig
bild som möjligt av våra respondenters uppfattning om det som undersökts. Vid den
empiriska sammanställningen har ingen innehållsanalys gjorts. Detta eftersom vi
funnit materialet enkelt att kategorisera till studiens valda teman, definierade i syftet.
För att säkerställa att studien följer de etiska riktlinjer vi förhåller oss till har vi genom
hela studien valt att låta våra fallföretag och respondenter vara anonyma. Vi har
därför valt att koda alla våra intervjuer. Företagen har kodats till ”Företag
A”, ”Företag B” osv. Respondenterna i sin tur har fått fiktiva namn vilka redogörs för
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nedan. Anonymiseringen av respondenterna skedde i enhetlighet med kravet på
konfidentialitet som vi presenterat i kapitlet forskningsetik. Den överstrukna rutan
avser respondenten som tillhör studiens bortfall. Respondenten är bortplockad från
empirisammanställningen och därmed studien som helhet.

Figur 3: Egen modell över studiens fallföretag och respondenter.

Efter sammanställning och strukturering av det empiriska materialet påbörjades
tolkningsprocessen av materialet. I tolkningen har vi ämnat identifiera olika samband,
orsaker, och meningar för att skapa större förståelse för hur företag uppfattar CRM
och dess implementering. Studiens analyskapitel är också det baserat på studiens
undersökta faktorer Strategi, Ledning, Medarbetare, Organisation, Kultur samt
Teknik. Vår hermeneutiska kunskapssyn i kombination med vår deduktiva
forskningsansats ligger således till grund för hur vi har sammanställt det empiriska
materialet och också tolkat och analyserat detta. Vi har följaktligen sammanställt hur
det, genom intervjuerna insamlade, empiriska materialet förhåller sig till vår
teoretiska referensram och sedan tolkat dessa resultat för att kunna öka förståelsen för
företags uppfattning om CRM och dess implementering.
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5. Företagens CRM‐implementeringar
Följande empirikapitel är uppdelat i enlighet med våra fyra fallföretag. Varje avsnitt
inleds med en kort beskrivning av företaget och respondenterna samt deras roll i
CRM- implementeringen. Vidare redogörs för de olika teman (interna faktorer) som
vi har valt att utgå från i vår studie. Som presenterats i den praktiska metoden har vi
valt att ge våra respondenter fiktiva namn. Det empiriska materialet presenteras med
utgångspunkten att i stor utsträckning använda intervjupersonernas egna ord samt
följa en struktur som återkopplar till studiens forskningsfråga och syfte.

5.1 Företag A
Företag A är ett industriföretag med cirka 230 anställda och har sitt huvudkontor i
närheten av Umeå. Företaget levererar endast till återförsäljare vilket betyder att de
befinner sig i en B2B kontext. Företaget tillhandahåller produkter både på den
svenska marknaden och internationellt. Företag A har installerat CRM i datorerna,
men har inte ännu börjat använda CRM i den dagliga verksamheten. I dagsläget håller
man på att fylla på det befintliga kundregistret med korrekta uppgifter för att kunna
introducera CRM till övriga i organisationen under hösten 2012.
Stig jobbar som marknadsutvecklingschef och är ansvarig för den supportavdelning
som finns till de olika säljbolag företaget har. I säljbolagen ingår fältsäljare, det vill
säga säljare som är ute och träffar kunder (återförsäljare) och det är även de som har
den främsta kundkontakten. Stigs position på supportavdelningen innebär att hjälpa
fältsäljarna i sitt jobb ute hos kund, det vill säga, förse dem med exempelvis olika
former av marknadskommunikation. Stig beskriver sin roll i CRM-implementeringen
som samordnare av projektet där han, tillsammans med två andra experter, tagit hjälp
av en konsult för att kunna välja ett system som fungerar för hela företaget. Stig sitter
även med i ledningen i företag A.
Anders jobbar sedan två år tillbaka på marknadsavdelningen som innesäljare. Han
beskriver sig själv som spindeln i nätet och länken mellan fältsäljare, återförsäljare
och produktion. Anders roll i CRM-implementeringen är att kontrollera att alla
grunduppgifter som finns om företagets kunder stämmer överens med det som finns
registrerat i företagets affärssystem. Eftersom dessa uppgifter skall överföras
automatiskt från affärssystemet till CRM är det viktigt att informationen är korrekt.
Anders menar att det är viktigt att man förstår helheten om sin kund, det vill säga
sambandet mellan de olika anställda i kundens företag.
Initiativet till att implementera CRM togs av en tidigare marknadschef, men det har
varit en mångårig process, förklarar Stig. I dagsläget drivs själva implementeringen
från IT- avdelningen, men strategiskt drivs det av Stig, Anders och en ytterligare
projektledare. Anders tillägger att man bland fältsäljarna har efterfrågat ett CRMsystem för att kunna ha bättre koll på sina kunder. Till en början är det främst
fältsäljarna som kommer att använda CRM, genom att kontinuerligt uppdatera
information i systemet efter deras besök ute hos kunderna. De kommer bland annat att
fylla i uppgifter om var de har varit, vem de har pratat med och vilket intryck de fick
av kunden och mötet som helhet. Vidare kommer marknadsavdelning och övriga
medarbetare som har kundkontakt också att jobba i CRM, totalt är det ca 15- 16
personer.
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Behovet av att implementera CRM i företag A grundar sig enligt Stig i att de har ett
stort kundunderlag och därmed behöver hitta ett sätt att hantera informationen och få
en bättre överblick av sina kunder och marknaden. Syftet är också att hitta vägar att få
tydlig feedback från kunderna, för att se om de gör kontinuerliga affärer och för att
veta om tillräckliga insatser görs på marknaden. Företag A hoppas att CRM ska hjälpa
dem att kunna göra riktade utskick till kunderna, vilket är ett behov företaget upplever
att de har idag. En kund kan ha många olika funktioner och företaget vill kunna nå
dem i olika sammanhang. Detta istället för de massutskick som görs idag. Företaget
vill kunna ge rätt produkt- och serviceinformation till rätt målgrupp som tillexempel
säljare, verkstadschef eller tekniker. Förväntningarna med CRM är enligt Stig att nå
en större effektivitet, skapa ordning i dokumentarkiv och att kunden skall uppleva
företaget som duktigare. Med hjälp av CRM hoppas företag A på att kunna nå
slutkunden, det vill säga kunden som återförsäljaren säljer till genom bland annat
anbudsutskick eller enkätförfrågningar. Detta för att kunna påverka slutanvändaren
till att köpa företagets produkt hos återförsäljaren.
Enligt Anders är anledningen till att implementera CRM att få bättre kontroll och
kunna samla all information på samma ställe. Det vill säga, att man samlar alla avtal,
prislistor, leveransvillkor, julkortsregister och liknande på samma plats och inte
uppdaterar på flera olika ställen. CRM skall göra det lättare för fältsäljarna att ha
tillgång till information om kunderna när de åker iväg på besök, kunna vara mer
pålästa och göra bättre uppföljning på kunden. Han syftar då till att CRM kan ses som
en dagbok där det hela tiden skall fyllas på med uppgifter och information om
kunderna. En svårighet beskrivs vara att få alla att skriva in ungefär samma uppgifter,
eftersom det finns en tendens hos vissa medarbetare att skriva långa romantexter
medan andra nöjer sig med endast någon rad. Det är viktigt att det finns fullständiga
uppgifter, men det får samtidigt inte blir för tungjobbat. Ett ytterligare syfte med
CRM är att uppgifterna om kunderna skall finnas kvar i företaget även om en person
byter tjänst inom företaget, slutar eller går i pension, ”CRM skall vara som en bibel
där alla går och söker information”. Anders menar också att kundrelationer blir
viktigare och viktigare och att CRM därför kan vara ett bra verktyg för att hitta nya
kunder. ”Förut sökte ju de upp oss och det kanske man vill vända på. Vi vet ju att vi
har en jättebra produkt som är efterfrågad på alla sätt och vis, men det gäller ju att
komma ut med den på marknaden också”.
Företag A: Strategi
Stig anser att hanteringen av kundrelationer är något som går hand i hand med
företagets filosofi och han menar att CRM är ett verktyg för att kunna fullfölja de
löften som ges till kunden. CRM anses dock bara vara ett av många verktyg för att
skapa bra relationer och därför har inte CRM drivit fram några specifika tankegångar
kring hur kundrelationer skall hanteras. Även Anders menar att CRMimplementeringen bör följas av en strategi, att det behövs en plan för hur man skall
jobba med det kontinuerligt i organisationen och menar att det är viktigt att man
uppdaterar CRM oftare än en gång i månaden. Vidare anser Anders att det kan
behövas en plan för hur man skall jobba med de olika mål man satt upp på
försäljningsavdelningen. Detta kan ses hänga samman med CRM, då det ger
möjlighet att bättre följa upp sina kunder och förstå deras behov. I dagsläget finns det
ingen utarbetad strategi för hur man långsiktigt skall jobba med CRM för att få ut
mesta möjliga från implementeringen. Anders menar att det finns mål, men det finns
ingen praktisk utarbetad plan för hur man skall jobba med de frågorna i vardagen.
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Vidare menar Anders att man idag jobbar alldeles för spretigt när det gäller
kundrelationer och påtalar att man behöver bli bättre på att göra fler besök ute hos
kunderna.
Anders menar att en nära relation med kunderna kan bidra till en bättre koll på vad
kunderna förväntar sig vilket kan skapa konkurrensfördelar. Med en personlig relation
är det lättare att göra affärer, eftersom man litar på varandra och har förtroende för
varandra. ”Man har större förståelse för varandra, vilket är något som jag kan sakna
då jag sitter på kontor, jag har i bästa fall kanske en bild på personen från en
hemsida. Genom att träffa kunderna så kan man bygga upp en relation som är på en
annan nivå. Man känner till bakgrund, familj och så vidare och det är viktigt”.
Anders tycker att det är något som skulle behöva lyftas i organisationen idag och det
bör ske både på en strategisk- och en operativ nivå.
Företag A: Ledning
Det är flera från företagsledningen som är med i CRM-implementeringen och som är
drivande i den, bland annat VD. Implementeringen är en stor ekonomisk satsning och
ledningen har därför ett intresse i att se hur det utvecklas. Däremot arbetar de inte
operativt med själva implementeringen. Ledningens ansvar anses vara att se till att
projektet kommer igång och att det ger resultat. Stig poängterar att ledningen bör vara
lyhörd mot de som kommer att jobba med CRM, detta genom att hjälpa eller ge mer
resurser om man upplever att det är något som inte fungerar eller motsvarar de
förväntningar man har haft. När CRM väl är implementerat kommer även ledningen
att ha tillgång till CRM-systemet så att de kan ha en överblick.
Vidare menar Anders att ledningens uppgift är att se till att det finns resurser för att
kunna jobba med CRM, vilket idag är något som saknas. Anders menar att det måste
tillsättas mer resurser för att registrera basuppgifter i systemet innan igångsättning och
detta utan att hjulen stannar i övrigt. Det främsta hindret i implementeringsprocessen
är enligt Anders tid. Det krävs enormt med tid för att kolla att alla uppgifter som förts
över till CRM stämmer, eftersom det måste gå att lita på att de inlagda uppgifterna
faktiskt är rätt när de väl skall användas säger Anders.
Företag A: Medarbetare
För att introducera CRM i företaget har man valt att börja med enkla instrument som
också ger snabb effekt, tillexempel att fältsäljarna kan göra sin reserapport i CRM.
Syftet är att få medarbetarna att inse att det är enkelt att använda och upptäcker nyttan
med att arbeta i CRM. Det poängteras också att det är viktigt att skapa acceptans
bland medarbetarna, eftersom det annars finns en stor risk att man möter motstånd.
Om det är för svårt att använda kommer man hellre att gör något annat med sin tid.
Det finns också en oro för att det kan finnas grupperingar av personer som inte vill
använda CRM vilket skulle göra att helhetskonceptet fallerar. Därför är det väldigt
viktigt att CRM ger någonting tillbaka till användaren.
Medarbetarna har involverats till viss del. De har fått vara med och tycka till kring
behovet, eftersom de anses viktigt att de känner sig delaktiga ”de måste få uppleva
det själva och inte få något upptryckt i ansiktet”. Samtidigt menar respondenterna att
det är upp till medarbetarna själva att upptäcka de olika finesserna med systemet och
hur det kan hjälpa dem i deras arbete. Det har funnits ett tydligt behov av ett verktyg
som CRM då många fältsäljare uttryckt att de behöver support från huvudkontoret
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med att ta fram statistik, priser, vad som har sålts och så vidare. Detta medför att man
tror att medarbetarna kommer att ha en naturlig acceptans för CRM. Ett orosmoln är
dock att medarbetare har invanda mönster som gör att de väljer bort att använda CRM,
även om man själv har önskat det från början.
Själva CRM-implementeringen har inte kommit så långt att medarbetarna, som inte är
med i själva planeringen kring implementeringen, har hunnit komma med synpunkter
kring det. Men det har planerats in en utbildningsdel för medarbetarna och Anders
menar att det är viktigt att man ”pushar” för CRM och påminner alla om att föra in
information i systemet. Vidare menar Anders att lite stimulerande åtgärder i form av
morot och piska brukar fungera för att motivera medarbetarna. ”Det är ju för
säljarens egen skull, om man inte har fyllt i sina uppgifter, får han ju väldigt lite
information. Och vad händer om säljaren går vidare till ett annat företag eller flyttar,
eller när det kommer in någon ny som skall ta över den personens uppgifter, ja då
måste ju han ta vid och börja om”.
Företag A: Organisation
Stig menar att arbetsprocesserna förhoppningsvis kommer att förändras till att bli mer
effektiva genom CRM och att CRM kan utveckla sättet hur man jobbat mot sina
kunder. Men ingen av respondenterna säger uttryckligen att arbetsprocesserna
kommer att förändras i och med CRM. Inte heller organisationen i övrigt kommer att
förändras med CRM, då båda respondenterna menar att det idag inte finns några
organisatoriska hinder för att jobba kundorienterat. Istället menar de att
organisationen idag redan är anpassad för att möjliggöra att man skall kunna jobba
nära kunden. Stig menar att företaget har bildat säljbolag i organisationen för att på så
sätt bättre kunna nå företagets kunder.
Företag A: Kultur
Båda respondenterna menar att man jobbar för att det skall finns en förståelse för
kundens betydelse i hela företaget, ”alla vet hur viktigt det är att göra kunderna
nöjda, alla gör sitt yttersta i sitt jobb och förstår att oavsett vad de gör, vilken
position de har, så är de en kugge i hjulet. Likväl som alla andra så är jag viktig. Jag
behövs”. Anders menar att det finns en förståelse för varandra som medarbetare och
att man backar upp varandra i det man gör. Detta är även något man har jobbat med
genom att introducera en så kallad ”vårt företags filosofi” som handlar om att kunden
skall vara i fokus. Enligt Stig bygger företagets kundstrategi på att man försöker följa
de strategiska målen som är satta i företaget och att man bryter ner dem i
organisationen så att alla är medvetna om att oberoende vilken funktion de har i
företaget så skall det utmynna i att man skall göra affärer, tjäna pengar och växa som
företag. I praktiken innebär det att det är varje avdelnings ansvar att jobba utifrån
företagets strategiska mål och bryta ner dem för varje medarbetare så att man får
förståelse för hela affären. Stig menar att man aktivt jobbar med detta på alla
avdelningar och att det är starkt kopplat till affärsidé och vision. Samtidigt menar Stig
att det finns hinder för att alla i organisationen skall förstå kundens betydelse och att
det är ett svårt arbete att nå hela vägen. Han menar att det är genom utbildning av
personalen som man kan skapa en förståelse för hur helheten ser ut.
Genom att exemplifiera några hinder betonar Stig inställning hos människor och
menar att det hos vissa finns en attityd som säger, ”Varför ska jag bry mig, jag står ju
här och gör min sak, ska jag behöva tänka på det här?” Här menar Stig att
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arbetsrotation kan hjälpa till att öka förståelsen, att man får en större inblick i vad
andra avdelningar gör, förstår hur och att det hänger ihop med varandra så att man
förstår hela kedjan. ”Informationsflödet är ju ett hinder många gånger, att man inte
förstår varför det blir på ett visst sätt, eller att man inte förstår varför dom gör så”.
Därför har man på företaget försökt att öppna upp så att man är med på varandras
avdelningsmöten och ser vad de andra gör och då också kan förklara varför det är
viktigt att man får rätt information från av varandra. Vidare menar Stig att det gäller
att avsätta tid för att lyckas med arbetet för att alla ska förstå betydelsen av kunden
och att man måste bygga det tillsammans. Det är ju lätt att man bara tänker marknad
när man pratar kund förklarar Stig, men det är ju även konstruktion och tekniksidan
som är delaktiga i det.
Dock tillägger Anders att man borde bli bättre på att jobba med detta från lednings
håll, att det kulturella perspektivet ibland saknas. Stig poängterar också att ledningen
är en förutsättning för att organisationen skall jobba kundorienterat och att det är
grundläggande att ledningen är med och styr, annars finns det risk att man misslyckas,
menar han. Ett hinder som man upplever i att få medarbetare att jobba
relationsorienterat anses vara att vissa inte har en naturlig relation till kunden att man
inte upplever att man har kunden nära. Man uppmuntrar medarbetarna att jobba
relationsorienterat genom att involvera och engagera dem. Tillexempel när man får
besök i fabriken eller på kontoret så skall medarbetarna få träffa kunden.
Företag A: Teknik
CRM-tekniken ger möjlighet att få en överblick av företagets kunder. Tekniken ger
även möjlighet att göra riktade utskick och fånga upp kunden på ett nytt sätt. Dock
menar Anders att det är individerna, medarbetarna, som är det viktigaste för att jobba
kundorienterat och inte tekniken i sig. Stig tycker att det finns en koppling mellan
CRM och att jobba relationsorienterat och menar att det är ett verktyg för att
underlätta just det. Stig ser också en risk i att man lätt kan tro att ett system kommer
att lösa allt, men påtalat att så är det ju sällan i verkligheten.
Sammanfattning
Företag A har implementerat CRM, men ännu inte börjat använda det i den dagliga
verksamheten. Planen är att introducera det för medarbetarna under hösten 2012.
Behovet av CRM kommer från att det behövs ett bättre sätt att kunna hantera och
strukturera kundinformation i företaget. Dels för att kunna göra riktade utskick till rätt
målgrupp, men även för att informationen skall stanna kvar inom företaget om en
anställd slutar eller går i pension. Implementeringen i sig har inte drivit fram någon ny
strategi utan det är snarare en följd till hur man redan jobbar med kundrelationer i
företaget idag. Dock finns det en tanke om att det borde finnas en plan för hur man
långsiktigt skall jobba med sina kunder och relationer. Implementeringen drivs främst
av marknads- och IT chef, men även en säljare finns representerad i processen.
Ledningens uppgift anses vara att tillhandahålla resurser samt sälja in nyttan till
medarbetarna med att jobba med CRM. Medarbetarna har delvis involverats i
implementeringen, då de fått komma med synpunkter och åsikter kring arbetet, de
skall även senare genomgå en utbildning i hur de skall jobba i CRM. Företaget anser
sig själva ha ett välförankrat kundfokus i hela organisationen bland alla medarbetare
och det är ett ständigt pågående arbete.
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5.2 Företag B
Företag B är också ett industriföretag, med ca 700 anställda. Företaget har sitt
huvudkontor i Umeå och har flera dotterbolag utomlands. Företaget säljer uteslutande
till återförsäljare, både i Sverige och internationellt. I dagsläget finns CRM redan
implementerat i ett dotterbolag, och nästa steg är att även implementera det i ett annat
dotterbolag på den utländska marknaden. Företaget har redan upphandlat vilket
system som skall användas och nästa steg är därför att påbörja själva
implementeringen.
Hans har jobbat inom företag i över 20 år och är idag försäljningschef och ansvarig
för all marknadsföring. Hans är den som har det yttersta ansvaret när det gäller CRMimplementeringen. Magnus har haft flera olika tjänster inom företaget och jobbar idag
som exportförsäljningschef. Magnus roll i CRM-implementeringen har bland annat
varit att utvärdera olika system och när CRM är implementerat, även utbilda
användarna i systemet.
En orsak till varför man har sett ett behov av CRM i dotterbolaget är att företaget har
en tämligen liten säljstyrka som skall behandla väldigt många kunder. Man behöver
därför hitta ett sätt för att hantera alla kunder och all kundinformation. Vidare är ett
önskemål med CRM att enklare kunna kommunicera med olika grupper av
återförsäljare, för att kunna skicka selekterad information och meddelanden till dem.
Tanken är att endast de som berörs av informationen ska få den. Målet med CRM är
enligt Hans att hålla bättre ordning och att kunna jobba mer effektivt, då CRM ger
möjligheten att hålla koll på kunder, vilka som jobbar var, kontaktuppgifter och
eventuella konkurrenter. Detta är även något som Magnus håller med om och menar
att ”affärer handlar ju om personliga relationer och ju mer vi vet om kunden som
jobbar hos våra kunder desto bättre kan vi motsvara deras behov”.
Magnus menar att det främsta syftet med att implementera CRM är att föra in all
kunddata som man i dagsläget har om sina kunder i systemet, för att sedan kunna göra
uppföljning när man har gjort ett besök hos kunden eller annan aktivitet som sker.
CRM kan även fungera som en form av kontrollfunktion, ett sätt att se om säljarna
hinner med att besöka sina kunder, om de besöks nog ofta och om man besöker rätt
kunder. Detta för att veta vilka som har potential att beställa mer så att man vet vilka
man skall lägga resurser på. Dock eftersträvar man inte att hålla koll på säljarna, utan
syftet är främst att hålla koll på vad själva kundmötet genererar.
Båda respondenterna tror att CRM ger möjlighet att hålla bättre koll på sina
kundrelationer. I takt med att företaget expanderar blir kunderna fler och fler, vilket
gör att man behöver ett system där man kan samla all information om dem. Detta gör
att man själv har bättre koll, man vet vad man har lovat, vem man har pratat med och
det blir lättare att dela med sig av kunskap till andra inom företaget.
Företag B: Strategi
CRM-implementeringen följs inte av någon ny strategi för hur man skall hantera sina
kunder enligt Hans. Han menar istället att det ”snarare är tvärtom, det är nog en följd
av hur vi jobbar snarare än att det styr hur vi skall jobba”. CRM ses därför som ett
naturligt steg i företaget, då det blir ett hjälpmedel för hur man redan idag jobbar med
kundrelationer. CRM-implementeringen följs inte av någon strategi, då
respondenterna uttrycker det som att man ”jobbar idag som man kommer att jobba
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imorgon, när CRM-systemet är implementerat”. Dock menar Magnus att i och med
CRM-implementeringen kommer företaget att bli bättre på att hantera relationer med
kunder och det blir lättare att följa upp besök.
Företag B: Ledning
Önskemålet om att implementera CRM kommer från dotterbolaget och då främst från
försäljningschef. Detta till följd av att organisationen är liten, men samtidigt ska
hantera stora kundvolymer. CRM-satsningen drivits som ett internt projekt i företaget,
men själva implementeringen i dotterbolaget kommer att skötas av en säljare i det
bolaget. Säljaren har gått en utbildning under hösten 2011 och har varit involverad i
hela implementeringen.
Ledningens uppgift i CRM-implementeringen är enligt Hans att sälja in nyttan med
det, ”vad är nyttan för företaget, vad är nyttan för dig som användare och vad är
nyttan för kunden”. Hans förklarar att nyttan för kunden är att bli bemött på ett bra
sätt och han menar att det inte finns något som är lika upplyftande som att folk
faktiskt vet vem man är när man ringer. Vidare menar han att det är en otrolig fördel
när man direkt vet vem det är och exakt vad de handlat tidigare. Hans förklarar vidare
att han som chef ansvar för att se till att det system företaget väljer fungerar och
uppfyller kraven från användarna. Också Magnus tycker att ledningen har en viktig
roll i CRM-implementeringen eftersom det är de som tilldelar pengar, men ledningen
har inte en aktiv roll i själva implementeringen, tillägger han. Vidare tycker
respondenterna att ledningen har som uppgift att följa upp säljarna i deras arbete och
se till att de når sina mål, att de besöker rätt kunder och fokuserar på rätt saker.
Respondenterna poängterar dock att det inte handlar om att kontrollera medarbetarna i
sig utan syftar istället till att kunna hjälpa medarbetarna i deras kundmöten och
tilldela rätt resurser.
Företag B: Medarbetare
I dotterbolaget där CRM implementeras är det cirka 15 personer som kommer att
använda sig av systemet.
Gällande medarbetarnas involvering i CRM-implementeringen har det funnits några
representanter från medarbetarsidan, förklarar Hans. Magnus berättar att en av
säljarna i dotterbolaget där CRM skall implementeras har varit involverad under hela
processen, just för att kunna bidra med åsikter om vad som behövs. Säljaren har fått
styra mycket av de olika inställningarna i programmet, vilka fält som skall användas
samt vilken info som skall matas in. Vidare har säljaren fått utbildning i CRM; ”…sen
får han bli en evangelist som skall sälja in det internt, därför har vi valt en säljare
som skall ge trovärdighet till de övriga. Så att de litar på honom”. Magnus menar att
det är mycket viktigt att man får vara med och tycka till eftersom det också var en av
grundorsakerna till varför det tidigare CRM-systemet inte användes av medarbetarna.
Ledningen hade då på eget initiativ bestämt att implementera CRM och hade inte tagit
medarbetarna i beaktning. Idag menar man att det inte finns något grundmurat
motstånd som det gjorde förut eftersom säljarna själva önskat ett CRM-system.
Vidare har man inga planer på att CRM skulle medföra någon förändring i
tankegången om att kunden är viktig, eftersom man anser att säljarens inställning till
hur man skall jobba redan är kundorienterad. Om man inte har den tanken är man på
fel plats i organisationen, förklarar respondenterna.
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Ett hinder i själva CRM-implementeringen är att faktiskt få säljarna att dela med sig
av all den kunskap de har och föra in den i systemet. Hans tror att det här kan finnas
ett visst motstånd bland säljarna, eftersom det på något vis är deras kunskapsbank
som man försöker tömma. Vissa kan därför känna att de ger bort sin kunskap och
därmed också nyttan av att personen finns kvar i företaget. Därför menar han att det är
jätteviktigt att man förklarar för medarbetarna att den information de har måste lagras
någonstans, ”för vad händer om säljaren slutar eller råkar ut för en olycka, ska
kunden då inte veta vem han skall prata med, finns det ingen annan som skall kunna
nå den här kunden då?”. Samtidigt menar Hans att den information som läggs in är ju
endast baskunskapen och att man kan aldrig få ner allting i systemet, som exempelvis
en känsla.
Hans menar också att det är viktigt att CRM ger något tillbaka till användaren, det
måste finna en fördel och en nytta i att skriva in saker i systemet. Det får inte kännas
som ett merjobb, för då blir kvalitén på informationen dålig, utan CRM skall ge
säljarna kontroll över situationen och kundmötet. Det gamla CRM-systemet var
väldigt omodernt och problemet blev att det inte gav någonting tillbaka till
användaren. Detta menar också Hans att är nyckeln till framgång med ett CRM, att
användaren får något tillbaka.
Drivkrafterna för medarbetarna att jobba relationsorienterat beskrivs vara att, om de
säljer mer går det bra för företaget, de får sin lön och får behålla sitt jobb och
beroende på upplägg så kan säljarna även få en bonus. Företaget är det enda av
studiens fallföretag som har ett provisionssystem bland säljarna, vilket syftar till att nå
uttalade försäljningsmål.
Företag B: Organisation
CRM i sig kommer inte att medföra någon organisationsförändring enligt
respondenterna och de förklarar istället att de redan har omstrukturerat organisationen
för att den skall matcha de olika kundgrupperna som företaget möter. Man har även
en back-office-funktion som ska ta hand om det administrativa, orderhantering och
även den tekniska supporten vilket är en stor hjälp för fältsäljarna i deras arbete.
Vidare tror inte respondenterna att arbetsprocesserna kommer att förändras till följd
av CRM-implementeringen. I framtiden kan dock detta bli aktuellt, om man till
exempel märker att ett säljområde bör utökas till följd av att en säljare har för få
kunder eller vice versa.
Företag B: Kultur
Hans tycker att man jobbar mycket för att skapa relationer i organisationen idag och
det har alltid varit viktigt inom företaget. Anledningen till detta är enligt Hans att
kunden vill ha en leverantör som man känner förtroende för, som man vet att inte
lurar en och som man vet utvecklar det man vill ha. Drivkrafterna bakom att bygga
relationer menar Hans ligger i att man får något tillbaka, att det man gör för kunden är
värt något. Detta är även något Magnus håller med om då han menar att, ju bättre
relation man har med sina kunder, i detta fall återförsäljare, ju oftare kommer de att
kontakta företaget när de behöver våra produkter.
”Vi har historiskt sett varit lite bättre på produkter än relationer, och haft väldigt
starka produkter, men vi har insett att ju mer globala vi har blivit, ju fler
konkurrenter stöter vi på, ju mer inser vi att det är viktigt att ha relationer. Inte bara
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ha en jättebra produkt utan vi måste även se till att vi har goda relationer till våra
kunder”, menar Magnus.
Båda respondenterna förklarar att det finns svårigheter i att få alla inom
organisationen att ha kundfokus, och ju längre från kunden man är desto svårare blir
det. De som jobbar på marknadssidan har mycket kundkontakt och därmed även
förståelse för kundens behov, men kommer man till den som står och svetsar i
fabriken, har man kanske inte samma tankar om vad kunden vill ha. Hans menar att
det ligger mycket på individnivå vad man har för grundtankar om kunden och dess
betydelse, och menar att ju längre bort från kunden man kommer desto svårare är det
att se kopplingen till kunden. Dock menar Hans att det viktigaste är i alla fall att de
som faktiskt har kundkontakt, förstår nyttan med att ha en god relation till kunden.
Respondenterna menar att man kan uppmuntra medarbetare att skapa relationer och
jobba kundorienterat genom att involvera medarbetarna och ge dem chans att faktiskt
träffa sina kunder. Att faktiskt ge dem möjlighet att bygga upp den personliga
kontakten, så att det inte bara blir per telefon. Företaget försöker även bygga upp en
förståelse för betydelsen av kunden genom att belysa dem i olika interna aktiviteter
som exempelvis månadsbrev och personaltidning.
Företag B: Teknik
De tekniska svårigheterna i CRM-implementeringen har varit att få olika servrar i
olika länder att integreras och fungera tillsammans. Respondenterna lyfter också fram
att det måste finnas tekniska förutsättningar och bra uppkoppling för att kunna köra
olika system, så som CRM. Då det saknas tekniska förutsättningar på många håll, har
man valt att inte implementera CRM i alla dotterbolag.
Hans ser CRM som ett stöd till minnet, ett stöd till att komma ihåg vad det är man
lovat och menar att tekniken kan bidra till det. Samtidigt menar Hans att det kan
finnas en risk med all teknik, att den blir för styrande och att allt bara sker per e-post
och att man därmed tappar kontakten med kunden. Magnus menar att ”tekniken i sig
är ju ett verktyg där vi samlar all den här informationen, och att samla in den här
informationen kommer att göra att vi lättare kan orientera oss mot våra kunder”.
Sammanfattning
Företag B har upphandlat ett CRM-system och nästa steg är att starta själva
implementeringen i det utländska dotterbolaget. Anledningen till varför man vill ha
CRM är att säljstyrkan i dotterbolaget är relativt liten och de har väldigt många
kunder. Det behövs ett smidigt och effektivt sätt att hantera alla kunder och
kundinformation. Vidare önskar företaget även kunna använda CRM till att skicka
riktade erbjudanden till sina kunder och göra bättre återkoppling efter ett besök ute
hos kund. CRM följs inte av någon ny strategi eller organisatorisk förändring då
respondenterna anser att organisationen redan idag är anpassad för att kunna jobba
kundorienterat. Dock upplever respondenterna att det finns en svårighet i att få alla
medarbetare inom organisationen att ha samma kundfokus och förståelse för kunden.
Implementeringen drivs från både ledningshåll och medarbetare, detta då behovet av
CRM främst har kommit från säljarna själva. Därför upplever man inte heller att det
kommer att finnas ett direkt motstånd till att använda CRM, men medarbetarna ses
ändå som viktiga att involvera på grund av att företaget haft ett gammalt CRM-system
som ingen ville använda.
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5.3 Företag C
Företag C är ett industriföretag med huvudkontor och fabrik i en kranskommun till
Umeå. Företaget har cirka 130 anställda och levererar uteslutande till
maskintillverkare och återförsäljare. Företaget levererar till kunder som både finns i
Sverige och internationellt. Företag C befinner sig långt fram i
implementeringsprocessen och har precis installerat CRM i de datorer som användas
av medarbetare som kommer att få tillgång till CRM. Deras nästa steg i processen är
att utbilda medarbetarna i hur systemet skall användas. Implementeringen påbörjades
vid årsskiftet och har tagit cirka tre månader.
Lars är marknadschef och har jobbat inom företaget sen början på 90-talet. Lars har
drivit frågan om CRM sedan mitten av 90-talet och förklarar att de var väldigt tidigt
ute med olika system. I dagsläget håller de på att byta från ett gammalt CRM-system
till ett nytt då det gamla systemet var alladels för krångligt att använda. Systemet har
varit segt att jobba i och det har varit dålig åtkomst om man inte varit uppkopplad mot
nätet. Hans är aktiv projektledare i CRM-implementeringen och sitter även med i
ledningsgruppen. Helena jobbar sedan 2004 i företaget, hon har jobbat på lite olika
positioner men är idag chef för kundservice. I CRM-implementeringen jobbar hon
tillsammans med Lars för att bland annat säkerställa att systemet möter de krav och
förväntningar man har på det. Helena kommer även att vara med och utbilda de
kommande användarna.
Behovet av att implementera CRM har uppkommit genom att man inser att man
behöver ha ett system som kan lagra all kundinformation. Det finns många säljare i
företaget, och det fungerar bra så länge folk jobbar kvar, men man har insett att det
blir problem om någon säljare slutar eller går i pension, eftersom att all den
information den säljaren haft om kunden då försvinner. Vidare menar Lars också att
ett av syftena med CRM är att chefer skall kunna ha bättre kontroll över de olika
aktiviteterna som utförs av medarbetarna. Detta kan tillexempel vara att kunna gå
tillbaka och kolla upp var ett fel uppstod. Om man inte skrivit in i systemet blir det
omöjligt att veta vad man faktiskt har lovat sin kund och så vidare. CRM kan därmed
vara ett hjälpmedel för att mäta aktiviteterna och därmed påpeka för medarbetarna att
de måste föra in rätt uppgifter.
Även Helena menar att ett behov till CRM är ”för att hålla koll på vad man har lovat,
hur man lovat, samt vem har lovat vad”. Andra saker som är intressanta att lägga till i
systemet kan tillexempel vara vilken relation kunderna har till varandra eller vem som
jobbar inom företaget. ”Men det största behovet är ju att hålla ordning och reda och
att alla inom organisationen vet vad som lovats så att man kan hålla en enad front
utåt. Som det är nu kan en kund ringa och fråga tre olika personer samma fråga och
få tre olika svar. Det är inte proffsigt”.
Företag C: Strategi
Varken Lars eller Helena menar att det finns någon övergripande strategi för CRM.
Utan det handlar om att logga aktiviteter och överenskommelser och att få alla att
faktiskt använda systemet. När det gäller den övergripande företagsstrategin menar
Lars att de måste gå hand i hand med CRM. Affärsplaner och affärsstrategier ligger
till grund och sedan skall CRM-systemet fånga upp olika aktiviteter som utförs, så att
de hamnar på rätt ställe. Enligt Lars finns det inte heller någon speciell strategi för hur
kundrelationer ska hanteras, utan det är upp till varje affärsområdeschef att sätta upp
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vilka mål som skall nås. Lars menar dock att man i företaget jobbar med långsiktiga
kundrelationer och långsiktig hållbarhet och det gör man bland annat genom att vara
ute på kundbesök. Och det är mycket det målen handlar om, att besöka ett visst antal
kunder. Lars menar också att man i företaget är mer styrda mot ren försäljning än att
bygga relationer med sina kunder. Vilket han påvisar genom att säga att företaget har
väldigt efterfrågade produkter och att det främst är pris och tillgänglighet som styr att
en kund köper produkterna och inte den personliga relationsnivån. Detta menar Lars
beror på att man jobbar internationellt och över stora områden, vilket gör det svårt att
skapa relationer när man inte befinner sig geografiskt nära. ”När vi som säljare har
gjort upp ett avtal med en kund är det som klart och då jobbar man utefter det
avtalet”.
”CRM är som ett hjälpmedel för våra arbetare. Strategierna lägger vi ej på systemet
utan mer på årliga aktiviteter, jag ser systemet mer som ett hjälpmedel att hålla
ordning. Det går ej att använda som ett planeringssystem, det gör vi i årliga
aktiviteter, där vi bestämmer vilka kunder vi ska jobba med och vilka volymer vi ska
uppnå”, berättar Lars.
Företag C: Ledning
Det var Lars som tog initiativet till att implementera CRM och det är även han som är
projektledare och driver det idag tillsammans med sin kollega Helena på
marknadsavdelningen. Lars sitter med i ledningsgruppen och har alltså en aktiv roll i
CRM-implementeringen och säger sig även komma att använda det i sitt dagliga
arbete.
Lars menar att det är på individnivå om man kommer att använda CRM eller inte,
men cheferna har en uppgift i att gå in och titta vilka som använder systemet och inte
för att vidare kunna ta en diskussion med de som inte använder det. Helena tycker
också att ledningen har ett ansvar, men menar att det är marknadssidan som har det
största ansvaret i CRM-implementeringen. Helena menar att den övriga ledningen har
en stor förståelse för varför CRM behövs i organisationen, men att de inte är så insatta.
Företagsledningens ansvar menar hon är att se, tala om, bekräfta att ”detta är bra, det
inför vi” och uppmärksamma att det går bra.
Ett hinder som Helena upplever med ledningen och CRM är att ledningen inte
kommer att jobba med systemet, vilket gör att de inte kommer att utveckla förståelsen
för arbetet. Vidare menar Helena att ledningen har en viktig uppgift i att vara med och
bygga relationer och vara ute och träffa kunder.
Företag C: Medarbetare
Användarna av CRM kommer att vara hela marknadsavdelningen, utesäljare, chefer
och kundservice. Kundservice går att likna vid en grupp innesäljare och jobbar bland
annat med de avtal som utesäljarna har satt upp. Eftersom flera olika personer
kommer att jobba i systemet är det viktigt att man kan lita på att rätt information finns
inlagd, förklarar Helena. Helena berättar vidare att man inte pratar så mycket om
CRM utanför själva marknadsavdelningen och att produktion tillexempel inte
kommer att beröras av det nya systemet och hon tror att inköp har sina egna system.
Medarbetarna har inte involverats i någon högre utsträckning i CRMimplementeringen, men man har frågat efter lite åsikter för att veta hur de jobbar och
hur CRM skulle fungera för dem i deras arbete, förklarar Helena. Detta för att få med
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folk på vägen och inte bara helt plötsligt presentera ett nytt system. Längre fram har
man planer på att också utbilda medarbetarna i hur de skall använda CRM. Detta är
något man ska göra en och en och inte i ett gemensamt möte.
Lars hävdar att man inte mött på något motstånd bland medarbetarna i dagsläget. Men
att det för det gamla CRM-systemet fanns ett stort motstånd och det var få som
använde sig av det. Han menar dock att det säkert kommer finnas personer som inte
kommer att använda det nya systemet fullt ut och att man då får ”starta tävlingar, de
två bästa och de två sämsta varje månad så får man se om det blir någon bättre fart”.
Alltså de två bästa och sämsta på att logga data i CRM-systemet, ”att man gör det lite
roligt”. Helena menar att man får övertyga genom att visa hur bra det är, eftersom de
då kommer att märka att de inte kan leva utan det, ”…att sälja in systemet helt enkelt”.
För att medarbetarna skall finna drivkraft i att använda CRM hoppas Lars att de själva
ska se, att det är ett enkelt system och att de får bättre kontroll på vad de gjort och inte.
Båda respondenterna menar att det är ett krav från företagets sida att använda CRM;
företaget har bestämt att man skall använda det och då får man som medarbetare lov
att rätta sig efter det.
Företag C: Organisation
Ingen av respondenterna tror att CRM-implementeringen i sig kommer att medföra
några större organisationsförändringar, detta då de anser att den nuvarande
organisationsstrukturen möjliggör relationsorientering. Organisationen förändrades
för några år sedan då man strukturerade upp kundkontakter, så att både kunder och
medarbetare skulle veta vem de skulle ha kontakt med och vem som skulle svara på
vad. Helena menar att det var för att säkerställa att kunden känner till vem de skall ta
kontakt med när de skall göra affärer med företaget. Trots att inga omstruktureringar
kommer att ske i och med CRM, så tror man ändå att det innebär en förändring för
organisationen då det kommer att innebära ett något annorlunda arbetsätt, ”allt som är
nytt kräver ett förändrat arbetssätt, en ny aktivitet som ska göras”.
Företag C: Kultur
Enligt Lars har företag B alltid varit väldigt produkt- och produktionsinriktat och att
bygga relationer med kunder har mer hamnat på individnivå. Detta är enligt Lars även
något som märks från ledningshåll där det är få personer som är inriktade på att skapa
relationer. ”Vi är olika vi som är chefer, jag är själv inte så relationsorienterad och
utåtriktad och vill ha mycket relationer och det genomsyrar hur vi jobbar givetvis.
Men relationerna är viktiga att ha. Vi har haft personer i företaget som har haft för
mycket relationer med personer som gör att det kanske hindrar affärer. Att man har
för mycket med vissa, för lite med andra. Jag tror att lagom är bäst. Det är personer
som gör affärer, vi kan förlita oss hur mycket vi vill på system, men har vi inte en bra
relation med kund är det svårt”.
Vidare menar Lars att kunden är viktig och det är de som gör att man får in pengar till
företaget. Men i organisationen har man olika mål med vad som är viktigt med en
kund och inte. För att försöka skapa en gemensam bild av kunden har man i företaget
en del internutbildningar och även föredrag i fabriken om vad som är viktiga
kundkrav. Men det finns såklart en skillnad bland de som har kundkontakt och de som
inte har det, förklarar Lars. Helena berättar att säljare och kundservice ofta är ute på
mässor och kundbesök just för att bygga relationer, men hon upplever att det inte
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finns ett genomgående kundfokus på alla avdelningar i företaget. Hon menar att det
bland vissa finns en gammal mentalitet som säger att ”det är vi som tillverkar, var
glada om ni får grejerna”, medan andra tycker ”det här vill ni ha, det skall vi
tillverka”. Att man inte har en samspelt syn gör att man inte har samma förståelse för
varandra eller samma drivkrafter. De som är ute och träffar kunder, oavsett om det är
säljare, kundservice eller produktutveckling får också ett starkare driv i och med att
de träffar kunden öga mot öga eller per telefon, för då menar Helena att man sitter helt
i händerna på kunden. Medan man i fabriken inte ser kunden i slutet på samma sätt
och man känner därför inte samma driv för att jobba kundorienterat.
Vidare menar Helena att man inom organisationen inte jobbar för att skapa förståelse
för kundens betydelse bland medarbetarna. Anledningen menar hon är okunskap och
att man inte vet hur man skall göra det. Dock förklarar hon att det finns en önskan
från ledningen om att företaget ska vara mer kundorienterat, men det är en
attitydfråga som inte är så lätt att ändra på och därför är det något man får acceptera,
att människor är olika.
Företag C: Teknik
Lars tror att tekniken kan bidra till att man blir effektivare i informationsspridning
både internt inom företaget och externt ut mot kunden för att därmed lättare kunna
binda kunden till sig. Idag sker det alldeles för lite utskick med information till
kunderna och det är något man upptäckt efterfrågas. CRM ger möjlighet till att kunna
göra utskick till kunderna.
Sammanfattning
Företag C har installerat CRM hos de medarbetare som kommer att använda sig av
systemet och nästa steg är att utbilda medarbetarna i användande. CRMimplementeringen är en följd av att det behövs ett system för att strukturera och lagra
kundinformation. Detta dels för att kunddata skall finnas kvar inom företaget om
någon slutar eller byter tjänst men också för att enklare hitta rätt information om sin
kund. Företaget har även som syfte att använda CRM som en kontrollfunktion för att
mäta medarbetarnas arbetsprestationer. Initiativet till att implementera CRM kommer
från ledningen, som även är aktivt drivande i frågan och medarbetarna har inte
involverats nämnvärt i själva implementeringen. Organisationen anses vara mer
produktorienterad än relationsinriktad, varför man inte heller sätter kundrelationen
som prioritet i företaget, även om det är just relationen till kunden som anses vara
viktig för en affär.

5.4 Företag D
Företag D är ett tjänsteföretag och har cirka 300 anställda och är i huvudsak verksamt
på den lokala marknaden i Umeå. Företaget jobbar både B2B och B2C, men CRMimplementeringen är i första hand riktad mot B2B kunder. Företaget håller på att
implementera och uppdatera flera andra olika system i företaget i dagsläget, vilket har
gjort att CRM har blivit nedprioriterat, men det är planerat att implementeras i
företaget under hösten 2012.
Charlotta jobbar som marknadschef i företaget. Hon har det yttersta ansvaret för alla
kundkontakter och därmed även alla kundrelaterade system så som CRM. Charlotta
berättar att företaget verkar inom en komplex bransch, vilket kanske bidragit till att
företaget är lite sent ute gällande implementeringen av ett kundsystem som CRM.
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Charlotta sitter även med i koncernledningen i företaget. Annica har jobbat i företaget
sen 2006 och är idag chef för kundservice som är en del av marknadsenheten.
Marknad består av försäljning, kundservice och marknadsföring. Annicas roll i CRMimplementeringen är att undersöka hur man vill utveckla och styra systemet. Stefan
jobbar sedan cirka tre år tillbaka som storkundsansvarig inom försäljning på
marknadssidan. Stefans roll i CRM-implementeringen kommer att bli att se till att rätt
kunder finns i systemet och med rätt uppgifter. Stefan är också en representant från
medarbetarnas sida för att kunna bidra med åsikter och synpunkter kring vad man vill
få ut av CRM-systemet.
Målet med CRM är bland annat att göra information om kunderna mer lättillgängligt,
lära känna kunden bättre och ge säljarna mer tid att vara ute hos kunderna istället för
framför datorn. Med att lära känna kunden menar Annika att man vet vilka som är
kontaktpersoner i kundens företag, att man vet vem man har haft kontakt med och
vilka avtal och offerter man har avhandlat. Även Stefan, tror att man blir effektivare
som företag att leverera sina tjänster och det blir mindre saker som faller mellan
stolarna. Man vet vad som skall följas upp och kan vara ute i god tid. ”En orsak till
varför vi som säljare vill ha ett CRM- system är för att man inte ska hamna i en
situation där man inte vet att andra har varit där eller vad den har pratat om, för det
förstör även säljarens eget varumärke” förklarar Stefan. En annan förväntning är att
kunna ha bättre koll på kundinformation, offerter, göra bättre prognoser för framtida
affärer med kunder och bättre budgetering. Charlotta förklarar att förväntningarna
med CRM är att kunna planera bättra, segmentera kundstocken och göra riktade
utskick.
Företag D: Strategi
Enligt Annika bör CRM följas av en strategisk tanke för hur man skall hantera sina
kundrelationer, så att man inte bara fokuserar på de tekniska detaljerna. Det är väldigt
vanligt att exempelvis en tekniker åker ut till en kund och fixar ett problem som
uppstått, men glömmer att informera kunden om vad som hänt, ”Och det är väl det
som är strategin, att i varje del av det vi gör så förstå att här berörs en kund på ett
eller annat sätt och att den delen måste vi beakta, vi kan inte bara titta utifrån det
tekniska perspektivet”.
I dagsläget följs däremot inte CRM-implementeringen i sig av någon strategi för
hantering av kunder då man snarare ser CRM som ett sätt att arbeta. Men man har
introducerat en ny kommunikationsstrategi och uppförandekod i företaget, vilket
bygger på kund- och visionsfokus och här kommer CRM att kunna hjälpa till i arbetet
med kunden. CRM, är ett verktyg som kan möjliggöra ett effektivare fokus och
underlätta bland annat planering och uppföljning av kunden. Detta menar man kan
hjälpa till i att skapa relationer med kunden. Det är också relationer som Charlotta
menar, kommer avgöra om kunden väljer företaget som sin leverantör eller inte och
menar därför att eftermarknad och kundvård är otroligt viktigt i kundhantering. Stefan
däremot upplever inte att CRM följs av någon speciell strategi.
Företag D: Ledning
Initiativet till att implementera CRM kommer från Charlotta efter att det framförallt
från säljavdelningen har påtalats att det behövs ett system för att hantera
kundinformation. Vidare har det faktiska beslutet fattats av koncernledningen. Alla
beslut gällande stora system tas i koncernledningen, eftersom det påverkar många
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personer och dessutom ska genomsyra hela företaget. Däremot har inte ledningen
någon aktiv roll i själva CRM-implementeringen, utan det drivs främst från
marknads- och IT- avdelningen, där marknad har hand om den strategiska biten och
IT den tekniska. Däremot anser Charlotta att ledningen har ett ansvar i att stödja och
se till att implementeringen prioriteras och ges resurser. Hon menar också att delar av
koncernledningen, som exempelvis VD, kommer att använda sig av CRM för bland
annat kund-/ ärendehantering. Själva segmenteringsbiten hör mer till
marknadsavdelningens arbete.
Enligt både Annika och Stefan kommer alltså det främsta behovet av CRM
framförallt från försäljningschefen, som har sett att säljarna som jobbar mot företagets
stora kunder, inte har tillräckligt bra verktyg för att hantera all information idag. Det
systemet man använder idag, är inte tillräckligt effektivt och många känner att de
fastnar i administration, när de hellre vill vara ute och sälja och träffa kunder. Stefan
anser att det är ledningens uppgift att skapa förutsättningar för säljarna att vara ute
och träffa kunder, och anser därför att CRM borde vara högst på prioritetslistan.
Samtidigt menar han att man från ledningens håll uppmuntrar säljarna att vara ute på
kundmöten detta bland annat genom att sätta upp mål för antalet kundbesök.
Ledningen bör vara tydliga och sätt upp mål och krav på vad det är man vill uppnå
och att målen då skall vara mer riktade mot kunderna i sig istället för att vara
ekonomiska eller tekniska, säger Annika. Ledningen anses även ha ett ansvar att följa
upp och se att systemet verkligen motsvarar de förväntningar man har och de mål man
vill uppnå. Charlotta menar också att förändringen av en företagskultur med större
kundfokus är något som måste genomsyra koncernledningen, att även de tycker att det
är viktigt och förstår och känner för företagets varumärke, värdeord och vision. Detta
för att kunna föra det vidare ner till alla andra nivåer i företaget och förklara att här är
vi nu och hit vill vi komma. Både Annika och Charlotta ser ett hinder i att det blir för
mycket teknikfokus och att man inte prioriterar kundfokus i företaget.
Företag D: Medarbetare
Respondenterna tycker att det är väldigt viktigt att medarbetarna involveras i CRMimplementeringen och får chans att påverka. De måste få ge sitt perspektiv på CRM,
för att man inte ska missa något i implementeringen som sedan kan orsaka att CRMsystemet inte används. Stefans förslag är en workshop, där man ger medarbetarna
chans att tycka till. Stefan menar att man i företaget generellt är duktiga på att gå ut
bland medarbetarna och fråga vad de tycker och önskar.
Man befinner sig i ett så pass tidigt skede i CRM-implementeringen i dagsläget att
man inte hunnit få några egentliga reaktioner från medarbetare utanför själva
säljavdelningen. Säljarnas reaktioner är väldigt positiva och de ser snarare möjligheter
framför hinder med CRM. Vidare förväntar de sig att deras arbete kommer att
underlättas till följd av implementeringen. Stefan menar dock att det kan finnas lite
frågetecken bland medarbetarna och att vissa skulle kunna uppfatta det som att man
blir uthängd genom CRM, det vill säga att man utvärderar säljarnas kundbesök och
om de når uppsatta mål. Men det är dock inte syftet med CRM poängterar Stefan, utan
det är snarare att kunna utvärdera kundbesöket i sig och se vilka ytterligare insatser
som behövs.
Ett hinder som Charlotta upplever med CRM är att det kan bli för tungjobbat,
eftersom företaget redan är systemtungt. Det finns en risk att man inte orkar skriva in
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information i systemet och tycker att det blir för administrativt när man istället kan
vara ute hos kunden. ”Här gäller det att ha goda förebilder som kan sporra de övriga
medarbetarna i att använda systemet, därför väljer man att implementera det i
säljkåren först för att senare kunna svalla ut i övriga organisationen, i kombination
med att vi jobbar med där jag jobbar med värderingar, visioner, nästan ute och
missionerar ett mind-set”, förklarar Charlotta. Även Stefan tror att det kan finnas ett
visst motstånd bland medarbetarna om de inte förstår nyttan eller värdet i att skriva in
information. Det är viktigt man själv upplever en vinning av att använda systemet,
man måste se att det kan hjälpa till att göra fler affärer och att man kan ha en mer
professionell kontakt och relation med sina kunder. Vidare lyfter respondenterna fram
att när CRM väl skall börja användas i organisationen krävs det utbildning i systemet,
medarbetarna skall få utbildning i hur CRM skall användas i deras dagliga arbete.
Man vill även att det skall finnas några personer som blir så kallade expertanvändare
som kan stötta de övriga medarbetarna i de tekniska delarna av systemet, så att de
förstår hur de skall använda sig av det.
Annika menar att förutom den tekniska biten så måste man även förstå kunden,
helheten och hur alla delar hänger ihop, det vill säga att det jag gör nu kommer att
hjälpa någon annan. Om detta kommer medarbetarna att få information.
Respondenten menar att det inte spelar någon roll hur bra en teknisk lösning är om
man inte förstår varför man skall göra det, och menar att det är en del man jobbar
mycket med idag. I företaget jobbar man med att tydliggöra processer, så att alla skall
förstå att ”om jag nu sitter här och gör en del i kedjan, så påverkar det saker och ting
både före och efter”. Vilket är ett sätt att tydliggöra varför den här delen är viktigt.
Företag D: Organisation
Ingen av respondenterna tror att CRM-implementeringen kommer att påverka
organisationsstrukturen.
Istället
menar
respondenterna
att
företagets
organisationsstruktur förändrades för några år sedan i syfte att förbättra
medarbetarnas arbete med kundrelationer. Det finns inte heller några planer för att
ändra arbetsprocesserna i dagsläget, men respondenterna tror att arbetsuppgifter kan
komma att påverkas i viss mån till följd av CRM.
Företag D: Kultur
Det har under de senaste åren varit många förändringar i den bransch som företaget
verkar i, vilket bidragit till att man nu känner att man måste ha en tightare dialog med
kunden och sätta sig in i vad kunden har för perspektiv. Detta till följd av en ökad
konkurrens på marknaden. Charlotta menar att det inte är lätt att ta till sig av vad
kundfokus innebär alla gånger och menar att det även kanske saknas inom vissa delar
av organisationen. Annika håller med om detta och tillägger att det är viktigt med
företagskultur eftersom alla inom organisationen är ambassadörer för företaget och
påverkar hur kunder uppfattar företaget.
Företaget gör ett stort antal undersökningar bland sina kunder, tillexempel efter en
installation hos en kund gör en undersökning för att fråga dem hur de upplevde
relationen före, under och efteråt. Svaren diskuteras sedan inom de olika
affärsområdena för att visa hur man uppfattats av kunden. Vidare menar både Annika
och Charlotta att en kultur som sätter kunden i fokus måste komma från ledning och
chefer, de måste förklara och visa för övriga anställda att så här vill vi att ni skall
jobba. Dock ser Charlotta att det finns en tendens även bland enskilda chefer att inte
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se kunden som den viktigaste delen av företaget, vilket hon tror beror på att man
kommer från en tid där företaget inte behövde konkurrera om kunderna på samma sätt
som idag.
Respondenterna framhäver att det på marknads- och säljavdelningen samt
kundservice finns starkt kundfokus och man är duktig på att ta hand om kunderna och
att företagets kunder är väldigt nöjda. Detta beror också dels på att kunddialog och
kundrelationer har högsta prioritet på avdelningen. På andra avdelningar har man
kanske andra prioriteringar och fokus, varför kunden inte hamnar lika högt upp på
listan som till exempel leveranstrygghet och tillgänglighet. Stefan pratar om
kundorientering i organisationen och säger att ”vi är på väg dit, vi vill dit, men vi är
inte där riktigt än”.
Annika menar att företaget ”kan stärka sitt varumärke, genom att stärka sina
relationer med kunderna, att de litar på oss, att man blir det självklara valet”. Stefan
menar att om man är relationsorienterad och har en bra relation med sina kunder, kan
man även bemöta kunden på ett sätt som gör att man vet vad denne behöver, utan att
de ens själv ibland vet det. CRM tros även kunna bidra till att de som inte är särskilt
relationsorienterade idag skulle kunna bli bättre på det, detta då det genom CRM blir
enklare att återkoppla till kunder och hålla bättre koll på vad det är man har lovat
kunden. Dock menar man att det är upp till användaren själv att skapa relationer med
kunderna, det kan inte CRM göra åt en, och om det görs beror mycket på individen
själv, dennes attityd och inställning.
Företag D: Teknik
Tekniken kan möjliggöra att man kan ägna mer tid hos kund och mindre tid framför
datorn, säger Charlotta. Hon tror även att tekniken kan möjliggöra att man får mer
kunskap om sina kunder och deras beteende som sedan kan användas som en
konkurrensfördel. Stefan tror också att tekniken kan möjliggöra att man kan jobba
mer relationsorienterat och syftar då till att det blir enklare att kunna återkoppla till
sina kunder och veta vad man pratat om senast. Samtidigt menar Stefan att ”tekniken
är endast ett stöd och man får inte gömma sig bakom systemen och tror att de ska
sköta allting. Bara en offert via mejl.. Så gör man ju inte affärer! Det kan man ju göra,
men de flesta görs genom att man träffas. Man får inte tro att systemet ska ersätta det
personliga bemötandet och relationen. För den personliga relationen är överordnad
systemet, systemet är till för att underlätta”. Stefan tycker att attityden och kulturen är
väldigt mycket viktigare än själva tekniken och menar att de starkaste
varumärkesambassadörerna är säljare och kundservice, den personal som möter
kunderna.
Annika, som även tittar mycket på den tekniska aspekten av CRM, anser att det finns
vissa systemtekniska delar som kan vara ett hinder i implementeringen, som till
exempel att CRM skall integreras med övriga system och att man redan idag är
väldigt systemtunga. Tekniken anses möjliggöra att man får bättre koll på
kundhanteringen för att man kan föra in information i systemet som då resten av
personalen kan ta del av, även sådant som händer utanför kontorstid.
Sammanfattning
Företag D har ännu inte implementerat CRM i organisationen, men har planer på att
göra det under hösten 2012. Syftet med implementeringen är att göra information om
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kunderna mer lättillgänglig, lära känna kunden bättre, göra prognoser för framtida
affärer med kunder samt segmentera och göra riktade utskick. Säljarna som är ute och
träffar kunder behöver bättre verktyg för att hantera all kundinformation. I dagsläget
följs inte CRM i sig av någon strategi, men det anses viktigt att det finns en strategisk
tanke för hur kundrelationer skall hanteras, för att de tekniska detaljerna inte skall få
för stort fokus. Implementeringen drivs från både ledning och medarbetare och
medarbetarnas synpunkter och åsikter ses som väldigt viktiga. Ledningens ansvar
uttrycks vara att sätta upp tydliga mål för vad det är man vill uppnå och
respondenterna poängterar att dessa mål bör utgå från kunden och inte från
ekonomiska eller tekniska mål. För att möjliggöra detta anses det att ledningen bör ha
en förståelse för företagets vision och värdeord för att kunna förankra det i hela
organisationen. Man jobbar väldigt mycket för att det skall finnas en kundfokus i hela
organisationen men erkänner att det är svårt att nå fram till alla.
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6. Analys
I kapitlet appliceras våra teoretiska utgångspunkter på det empiriska materialet.
Analysen bygger på studiens teoretiska modell som presenterats i kapitlet Studiens
teoretiska referensram. Fokus ligger därför på faktorerna; Strategi, Ledning,
Medarbetare, Organisation, Kultur och Teknik. I analysen diskuteras också likheter
och skillnader i hur företagen uppfattar faktorerna och CRM.
Studiens övergripande syfte är att beskriva, diskutera och analysera CRM sett utifrån
implementeringsfasen och faktorerna Ledning, Strategi, Medarbetare, Organisation,
Kultur och Teknik. Detta för att kunna besvara frågeställningen: Hur uppfattas CRM
och dess implementering i en B2B-kontext? Analysen inleds med att redogöra för och
diskutera, fallföretagens målsättningar med CRM. Detta då vi menar att dessa till viss
del går att anse speglar hur företagen också uppfattar CRM och dess implementering.
Som ramverk för analysen används studiens analysmodell (figur 2), som presenterats i
kapitlet Studiens teoretiska referensram.
En tydlig målsättning med CRM som återfinns i samtliga fallföretag är att företagen
genom CRM vill säkerställa att information bevaras inom företaget. Om någon
anställd byter tjänst, slutar eller går i pension anses det vara viktigt att information
och andra grunduppgifter om företagets kunder stannar kvar inom företaget. Vilket vi
menar kan kopplas samman med att fallföretagen befinner sig i en B2B kontext där
relationerna ofta är återkommande och pågår under en längre tid. Generellt har företag
i B2B också betydligt mer begränsat antal köpare än på marknaden för privatkunder.
(Kalaignanam & Varadarajan, 2006, s. 174) En enskild medarbetare kan således
besitta mycket information om företagets kunder, vilket också kan göra att företagets
kundrelationer kan vara centrerade till en person i företaget snarare än till företaget
som helhet.
En andra målsättning med CRM är att kunna samla information om kunderna för att
på så sätt förenkla medarbetarnas hantering av kunder och kunduppgifter. Detta för att
på ett enklare och smidigare sätt kunna skapa en enhetlig bild av kunden och
företagets totala relation med kunden. Fallföretagen uttrycker det som att de
vill ”…kunna vara proffsigare ut mot kund”. Ett av fallföretagen (C) framhåller en
ytterligare anledning till implementering, vilken skiljer sig från de övriga företagen.
Fallföretag C anser att CRM kan hjälpa till att kontrollera hur arbetet i företaget
bedrivs. Genom CRM anser de att de kan göra uppföljningar och kontroller av
enskilda medarbetares arbetsprestation. Detta är en drivkraft till varför CRM
implementeras som vi inte funnit i de andra företagen. Istället går det att tolka som att
de andra fallföretagen tar avstånd från denna aspekt av CRM. Exempelvis uttrycker
fallföretag B att”…uppföljningsmässigt, vad folk gör på dagarna det har jag inget
behov av att veta”, vilket också speglar fallföretag A och D’s åsikt. Fallföretag C’s
åsikt går därför inte att anse vara representativ för övriga urvalet, men återger
samtidigt fallföretag C’s syn på implementeringen vilket är anledningen till varför den
redogjorts för ovan.

Student
Handelshögskolan
Vårterminen 2012
Examensarbete, 30 hp

55

6.1 Strategi
Genom fallföretagens svar tolkar vi att inget av företagen förefaller att ha en uttalad
strategi för CRM eller för dess implementering. Respondenterna tycks inte uppfatta
att CRM behöver följas av någon strategi och resonemanget grundar sig i att ”Det är
snarare tvärtom, det är nog en följd av hur vi jobbar snarare än att det styr hur vi ska
jobba”. Samtliga respondenter menar att affärsplaner och affärsstrategier ligger till
grund för implementeringen och CRM ska gå hand i hand med detta. Enligt
Dimitriadis & Stevens (2008, s. 499) bör en strategi innehålla en vision, klara syften
och målsättningar för vad företaget vill åstadkomma med CRM. Vilket går att anse
saknas bland studiens fallföretag. Vi menar att detta kan bidra till att företagen också
kan tänkas sakna en tydlig bild för hur de ska jobba med CRM och dess
implementering, vilket också bekräftas i intervjuerna då respondenterna tycks ha svårt
att förklara det exakta syftet med implementeringen, liksom hur de ska arbeta med det.
Å andra sidan har samtliga företag någon form av förväntning på vad de vill
åstadkomma vilket också kommer att påverka företagens implementering. Dock tycks
en uttalad strategi som kan fungera vägledande för företagen saknas. I fallföretag A
och D påtalas att detta är en brist och att det skulle behövas en strategi för att kunna
arbeta mer långsiktigt med kundrelationerna. Detta tyder alltså på att företagen tycker
att en strategi skulle kunna skapa förutsättningar för att jobba med CRM och sina
kundrelationer på ett annat och mer strategiskt, sätt.
I samtliga av våra fallföretag tycks inte CRM följas av någon egen uttalad strategi.
Enligt Payne & Frow (2005, s. 170) bör dock en CRM-implementering innefatta en
väl utarbetad kundstrategi som även är sammankopplad med den övergripande
företagsstrategin. Företag bör alltså ha en strategi för själva implementeringen av
CRM vilken i sin tur ska vara välförankrad i en strategi för hur företagets kunder ska
hanteras. Denna i sin tur ska vara sammanbunden med den övergripande
företagsstrategin. I våra fallföretag görs dock inte detta. Fallföretagen anser att CRM
bör, och också utgår, från den redan befintliga företagsstrategin. Vilket vi tolkar som
att CRM-implementeringen inte ses som en enskild strategisk åtgärd utan snarare som
en följd av hur företagen redan jobbar idag vilket kan förklara varför CRM inte följs
av någon egen strategi. En anledning till varför CRM-implementeringen ses vara en
förlängning av hur företaget jobbar idag kan gå att härleda till att samtliga företag
jobbar i en B2B kontext. B2B affärer karaktäriseras av att kontakten med kunder är
viktig för att kunna skapa framgångsrika affärer (Håkansson & Snehota, 2006, s. 260).
Relationsskapande har varit grunden i företagen från start, detta eftersom affärerna
bygger på att kunden har förtroende för sin leverantör, känner att man genom
relationen erhåller fördelar och har ett utbyte av varandra. Vilket också ges uttryck för
i våra intervjuer då samtliga företag tycks ha en förståelse för att kunderna är viktiga
för företagen. Samtidigt är det svårt att säkert utvärdera huruvida CRMimplementeringen verkligen går hand i hand med företagets övergripande strategi och
kundstrategi då detta inte tycks finnas i något dokument för själva implementeringen
av CRM.
En annan anledning till varför CRM inte följs av någon strategi eller strategisk
förändring kan vara att företagen uppfattar CRM som ett tekniskt verktyg för att
hantera data om företagets kunder. Detta gör att det inte finns någon förståelse för den
strategiska aspekten av implementeringen. Detta går att koppla samman med
forskning presenterad av bland annat Payne & Frow (2005, s. 167-168) och Finnegan
& Currie (2009, s. 153) som menar att då företagen endast uppfattar CRM som en
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teknisk lösning kommer de strategiska aspekterna inte att hållas i beaktning i
tillräcklig utsträckning, vilket medför att implementeringen tenderar att inte ge det
utfall som företagen hoppats på. De tydliga och övergripande målen med CRM tycks
för våra fallföretag vara att ha ett system där hantering och lagring av data om
kunderna ska bli enklare och effektivare. CRM uppfattas vara ett hjälpmedel i det
enskilda mötet med kunden, det vill säga, när företaget har kontakt med en kund ska
information vara lättillgänglig och kunna skapa en samlad bild av densamma. Vilket
vi menar går att härleda till det första perspektivet definierat av Payne & Frow (2005,
s. 167-168) där CRM ses vara en teknisk lösning för att erhålla en enhetlig bild av
kunden. Detta uppfattar vi, genom våra intervjuer, vara den huvudsakliga anledningen
till varför CRM inte följs av någon strategi bland fallföretagen.
Det finns dock ett företag (D) som uppvisar en delvis annan tankegång, då de i högre
utsträckning än de andra fallföretagen poängterar att CRM är en del av
organisationens förändring mot att bli mer kundorienterade och relationsinriktade. Vi
tolkar det som att fallföretag D har en något mer strategisk tanke kring sin
implementering. Deras synsätt går således att i större utsträckning att härleda till det
synsätt som Payne & Frow (2005, s. 168) refererar till som brett och strategiskt och
där CRM anses förena relationsmarknadsföringsstrategier med IT för att skapa och
utveckla kundrelationer som är lönsamma, detta på ett företagsövergripande sätt. En
förklaring till detta kan också tänkas vara att företaget idag är mer konkurrensutsatt än
tidigare och därför sett ett behov av att bli mer kundorienterade. Företag A och B ger
uttryck för att på sikt eventuellt använda CRM på ett mer strategiskt sätt, d.v.s. kunna
analysera och förstå kundernas framtida beteenden. Dock är det fortfarande en
aktivitet som är kopplad till respektive marknadsavdelning och är fortfarande på en
visionär nivå trots att implementeringarna har startat. Vi tolkar det som att den
strategiska hanteringen av kunden inte kommer att förändras, det vill säga, CRM
tycks inte medföra ett större fokus på relationen som helhet eller en förändring för hur
kunderna och relationerna strategiskt ska bearbetas. Detta kan anses vara en
förklaring till varför CRM inte följs av någon strategi eller strategisk förändring,
CRM ses helt enkelt som en teknisk lösning som kommer att underlätta hur man
redan idag jobbar mot sina kunder.
Företag D skiljer sig något då de tycks vilja ha en mer strategisk bearbetning av sin
kundbas och anser att CRM kan bidra med det. Således går att anse att företag D’s
implementering i viss utsträckning går att betraktas vara en del av en strategisk
förändring.

6.2 Ledningens roll
I två fallföretag belyser ledningsrepresentanterna att de själva upplever att de har en
stor förståelse för kunden och betydelsen av kundrelationen, men att det kan vara
svårt att få gehör för de frågorna bland de övriga i ledningen. I teorin hävdas att om
personer som jobbar på marknadsavdelningar och eller i mötet med kund finns
representerade i ledningen bidrar det till att det är lättare att få kundfokus att
genomsyra hela organisationen (Bohling et al. 2006, s. 187). Dock tyder de empiriska
resultaten på att bilden är mer komplex då respondenter med ledningsbefattning
belyser just problematiken med att få övriga i ledningen att ha samma kundfokus/
samma förståelse för kunden som man har inom de områden där man har ett direkt
möte med kund. I samtliga företag finns de chefer som varit med och drivit fram
frågan om CRM även representerade i ledningen och har en aktiv och central roll i
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implementeringen av CRM. Dock tycks inte detta innebära att kundfokus per
automatik kommer genomsyra hela organisationen, och att få samtliga i företagets
ledning att ha kunden i fokus tycks vara svårt. Bohling et al. (2006, s. 187) menar att
ledningen har en kritisk roll i en implementering av CRM då hur de uppfattar CRM
kommer att avspegla hur resten av organisationen ser på det. Vi menar därför att
genom att personer från marknadsavdelning/ marknadsföringsansvariga finns
representerade i ledningen skapas förutsättning för att företagets övergripande strategi
också kommer att ha ett kundfokus vilket av Payne & Frow (2005, s. 170) beskrivs
viktigt.
Som konstaterat ovan är ledningsrepresentanter aktivt deltagande i CRMimplementering. Marknadschef/ marknadsföringschef är de som har det främsta
ansvaret i detta och övriga ledningen har ingen direkt aktiv roll i implementeringen
mer än att fatta de formella beslutet och tillhandahålla resurser för implementeringen.
Vilket vi tolkar hänger samman med att CRM inte heller ses vara en strategisk
förändring i organisationen. En annan tolkning är att fallföretagen ska implementera
CRM på marknadsavdelningen och i säljorganisationen vilket således kan förklara
varför de inte anser att det behövs ett större engagemang från hela ledningen.
I företag A, B och C sker implementeringen på en teknisk och smal nivå det vill säga
CRM uppfattas som ett tekniskt verktyg bland många andra. Vilket också återspeglas
i åsikten om att ledningens främsta uppgift är att tillhandahålla tid och ekonomiska
resurser för implementeringen. Detta menar vi går att relatera till det första
perspektivet definierat av Payne & Frow (2005, s. 167-168). I företag D uppfattar vi
det som att en större del av ledningen kommer att involveras, detta eftersom CRM
anses vara en del i en större strategisk förändring inom organisationen. Exempelvis
anses VD ha en aktiv roll i implementeringen och avsikten är att även denne ska
kunna använda och ha tillgång till CRM. I fallföretag D beskriver
ledningsrepresentanten en mer företagsövergripande och visionär bild av CRM och
talar i termer som att analysera kundstockar, förutse beteenden och möjligheten till att
segmentera. Vilket inte stämmer överens med fallföretag A, B och C där
ledningsrepresentanternas ansvar beskrivs vara på en mer konkret och inte strategisk
nivå. Företag D ger uttryck för att det finns en mer övergripande och strategisk
målsättning med CRM och att ledningen har ett grundläggande ansvar för att sätta upp
tydliga mål för vad man vill åstadkomma, även om det idag inte finns någon färdig
strategi kring det. Avsaknaden kan tänkas bero på att företag D befinner sig i en tidig
fas i implementeringsprocessen och därför ännu inte tagit fram denna strategi.
Ledningsrepresentanten ger dock uttryck för att CRM-implementering bör följas av
en strategisk tanke för hur kundrelationer ska hanteras. Genom att involvera ledning i
implementeringen av CRM skapas förutsättningar för att syftet även skall inkludera
företagsövergripande mål (Bohling et al. 2006, s. 187), detta då ledningen har
möjlighet att se till de mer strategiska och holistiska målen för företaget. Detta är
dock inget som vi uppfattar eftersträvas inom fallföretag A, B eller C. Det vill säga,
det ges inga uttryck för att CRM direkt ska inkludera ledningen med syfte att CRM
ska användas mer strategiskt. Istället tycks, som beskrivet ovan, ledningens roll
framförallt relatera till det formella beslutet om att projektet ska prioriteras rent
ekonomiskt. Vilket vi anser kan bero på att CRM framförallt ses vara ett tekniskt
medel som går hand i hand med hur företaget jobbar idag.
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Cheferna för marknad/ marknadsföring tycks ha en mer aktiv roll i implementeringen
än övriga ledningen. Deras ansvar beskrivs vara att visa på vad som är nyttan för
kunderna, medarbetarna och företaget som helhet. Deras uppgift är att skapa
förståelse bland företagets medarbetare för varför CRM är viktigt samt uppmuntra till
användning. Flera respondenter menar att det handlar om att ”sälja in CRM” till
medarbetarna för att på så sätt säkerställa att de kommer använda sig av det tekniska
verktyget som implementeras. Det som tidigare beskrivits i teori om att ledningens
engagemang kan bidra till att ge ett större perspektiv och ett större mål med CRM
(Chen & Popovich, 2003, s. 685) tycks bekräftas i våra intervjuer då
ledningsrepresentanterna ger svar som vi uppfattar vara mer fylliga och i högre
utsträckning relaterat till den övergripande tanken med CRM jämfört med
medarbetarnas svar.
Ett ”uppifrån-ner” perspektiv på implementeringen tycks dock inte nödvändigtvis
betyda att det kommer att finnas en vision och strategi för hur företaget ska jobba med
sina kunder. Vi tolkar det som att det framförallt är hanteringen av information som
ledningen skall uppmuntra till, det vill säga själva användandet av systemet och inte
utvecklingen av kundrelationer. Det tycks handla om den interna hanteringen av
information och inte externa kundrelaterade uppgifter. Vilket gör att även om
ledningen är engagerade tycks ingen garanti finnas för att implementeringen kommer
att kantas av ett större fokus på kunden.

6.3 Medarbetarna
Samtliga fallföretag belyser medarbetarnas roll i CRM-implementeringen och anser
att deras förståelse och acceptans är viktig för att CRM ska fungera i organisationen.
Företagen menar att om medarbetarna inte är engagerade och villiga att arbeta med
CRM kommer implementeringen inte heller att lyckas. CRM anses vara en aktivitet
som måste genomföras manuellt av medarbetarna. Detta kan kopplas samman med
det som sägs i tidigare forskning då medarbetare har belysts vara en kritisk faktor att
ta i beaktning i samband med implementering av CRM. Detta då de dagliga CRM
uppgifterna utförs av medarbetare och utan deras förståelse och engagemang finns det
risk för att man misslyckas med en CRM- implementering (Se exempelvis Finnegan
& Currie, 2010; Dimitriadis & Stevens, 2008). Våra fallföretag kan alltså sägas ha en
förståelse för att medarbetarna är en viktig del av en lyckad CRM-implementering.
Behovet av att kunna hantera sina kundrelationer på ett effektivare sätt har gjort att
CRM har efterfrågats från medarbetare på försäljningsavdelningarna i fallföretag A, B
och D. Vilket kan liknas med den studie gjord av Bohling et al. (2006, s. 186-187) där
det konstateras att ett initiativ till CRM ofta kommer från personer som jobbar långt
ner i organisationshierarkin. Studiens respondenter belyser att medarbetarna är de som
uppfattar att implementeringen är viktig för att kunna hantera relationer på ett bättre
sätt. Vi uppfattar därför att det finns ett så kallat nerifrån- upp perspektiv på
implementering inom dessa företag, vilket går att anse skapar grund för att
medarbetarna också är positiva till implementeringen- de har själva efterfrågat
förändringen. Det empiriska materialet indikerar att medarbetare, som inte har någon
ledningsposition, i stor utsträckning belyser att den största vinsten med CRM är att
hantera de enskilda interaktionerna med kunderna på ett professionellare sätt. Det vill
säga, de ser inte till den strategiska dimensionen av hur företaget ska hantera sina
relationer med kunder och kundstocken som helhet. Detta anser vi går att knyta an till
det tidigare forskning föreslagit om att implementeringar tenderar att hamna på en
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operativ nivå då medarbetarna är de som styr implementeringen (Bohling et al. 2006 s.
186-187). Studiens empiriska material styrker därför det som föreslagits i tidigare
forskning.
I fallföretag C är det inte medarbetarna själva som efterfrågat CRM utan
implementeringen drivs istället, som redogjort för tidigare i kapitlet, från ett tydligt
uppifrån- och- ner perspektiv. I fallföretag C belyses vikten av att få medarbetarna att
jobba med CRM, men medarbetarna har inte involverats under själva
implementeringen. Detta går att anse kunna försämra förutsättningarna för
medarbetarnas engagemang då de eventuellt inte kommer ha samma förståelse för
nyttan med CRM som de som involverats i större utsträckning under själva
implementeringen (Zablah et al. 2005, s. 289-290). I företag A, B och D har
representanter från medarbetarsidan funnits med i hela implementeringsfasen. Att
medarbetarna är involverade menar vi kan ses hänga samman med att det också är
dessa personer som efterfrågat CRM. Att medarbetare har varit med i
implementeringen i företag A, B och D anser vi kan skapa förutsättning för att
medarbetarna har större förståelse för implementeringen av CRM. Medarbetare
föreslås dessutom vara mer benägna att se en CRM-implementering som positiv om
de upplever att de själva fått vara med och besluta kring det (Zablah et al. 2005, s.
290). Vilket också är något som vi upplever eftersträvas bland samtliga fallföretag då
de uttrycker att ”De måste få uppleva det själva och inte få något upptryckt i ansiktet,
de måste vara delaktiga”.
Hur medarbetarna ska involveras förutom genom att vara systemtekniska kravställare
tycks det bland fallföretagen inte finnas någon plan för. I samtliga fallföretag kommer
medarbetarna att få utbildning i det systemtekniska användandet av CRM. I företag D
finns en tanke om att det i samband med implementeringen också ska förmedlas en
helhetsbild om kunden till medarbetarna. Detta bland annat om hur kundrelationer ska
hanteras. Men då implementeringen är i en tidig fas finns fortfarande ingen plan för
på vilket sätt detta ska göras. I övriga fallföretag tycks det inte finnas någon tanke om
utbildning vad gäller relationsmarknadsförings grundtankar i samband med
implementeringen, vilket går att se som en brist då teori belyser att det är viktigt att
medarbetare har förståelse för varför CRM är viktigt (Zablah et al. 2005, s. 289-290).
Detta resonemang stärks genom att både fallföretag B och C anser att de har haft
misslyckade CRM-implementeringar då medarbetarna inte använde den datalösning
som implementerades då de inte förstod nyttan med CRM. Detta till trots har inte
företagen en utarbetad plan för hur de ska skapa förståelse för CRM bland
medarbetarna i samband med den nya implementeringen. Fallföretag B uttrycker att
ett hinder i implementeringen kan vara medarbetarnas rädsla för att bli utbytbara.
Detta då all information om kunderna nu kommer finnas lagrad i datasystem och inte
vara kopplad till den enskilde medarbetaren. Trots att man är medveten om ett
eventuellt motstånd, finns det, som nämnt, ingen utarbetad tanke om hur man skall gå
tillväga för att förankra en djupare förståelse för CRM i företagen. I Företag B menar
man istället att eftersom det är medarbetarna själva som har efterfrågat CRM den här
gången kommer troligtvis inget grundmurat motstånd finnas, vilket var fallet i den
förra implementeringen. Detta tyder på att företagen tycks förlita sig på att
medarbetarna själva ska förstå att CRM är viktigt. Företagen menar att genom bra
system som underlättar medarbetarnas vardag kommer tillräckliga incitament till att
använda CRM också finnas. ”Upp till individen själv” är ett återkommande uttryck
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bland företagen när det gäller medarbetarnas förståelse och engagemang för CRM.
Detta menar vi att tyder på en ganska oplanerad bild av hur medarbetarna ska
involveras. Enligt våra tolkningar handlar företagens utbildning för medarbetarna om
att visa nyttan för den enskilde medarbetaren- hur just dennes arbete kommer att
förändras och förbättras. Det är sedan upp till medarbetarna själva att utveckla en
större förståelse för CRM. Vi menar att detta i sin tur kan bidra till att det finns en risk
att medarbetarna inte förstår helhetsansatsen till varför CRM är viktigt. Vilket kan
komma att medföra att medarbetarnas vilja till att använda CRM i stor utsträckning
kommer att vara beroende på om de själva upplever att deras arbete underlättas, vilket
i sin tur medför att det egentligen inte finns någon garanti för att det görs.
Medarbetarnas involvering i CRM kan alltså tolkas handla om den tekniska delen av
implementeringen och inte den helhetsansats som CRM är för att hantera företagets
kundrelationer.
Hur belöningssystem och kontrollmekanismer är utformade i företaget är en
ytterligare aspekt av dimensionen medarbetare (Zablah et al. 2005, s. 287). Vi har
inte fått några indikationer på att företagen har en uttalad plan för hur
relationsinriktade- och/eller CRM- aktiviteter ska belönas. Istället menar samtliga
företag att relationer är ett självklart fokus för de som jobbar i en B2B kontext och
behöver således inte stimuleras ytterligare. Vilket vi tolkar hänger samman med det
som Håkansson & Snehota (2006) presenterar om företag som är verksamma i B2B
kontexter; fokus ligger på relationen med de återkommande kunderna och inte enstaka
transaktioner som i en B2C kontext. Relationer tycks redan stå i fokus och
medarbetarnas förståelse för relationernas betydelse anses redan finnas. Därför anses
inte heller medarbetarna behöva uppmuntras eller belönas ytterligare för att
åstadkomma detta. Detta tycks vara en återkommande tanke bland respondenterna då
de menar att inställningen om att kundrelationer är viktiga ska vara grundläggande
bland de som jobbar i mötet med kund, och också är de som ska använda CRM. Om
de inte har den inställningen menar respondenterna att medarbetarna befinner sig på
fel plats i organisationen. Å andra sidan går det att anse att olika former av
belöningssystem kan uppmuntra medarbetare att jobba på ett visst sätt (Zablah et al.
2005, s. 287; Reinartz et al. 2004, s. 302), vilket skulle kunna förbättra
förutsättningarna för att medarbetare ska jobba med kundorienterade aktiviteter.

6.4 Organisationen
Våra fallföretags uppfattning tycks vara att CRM-implementeringen inte ska innefatta
hela organisationen utan endast kommer att involvera just marknads- och
säljavdelningen. Vår tolkning är att det endast är personer som gör affärer med kunder
och de som finns i stödfunktioner till dessa personer som kommer att ha tillgång till
CRM. Således ses inte CRM vara en del av hela organisationen. För att kunna
möjliggöra relationsinriktning föreslås dock CRM vara en del av hela företaget och
inte endast centrerat till en viss enhet så som marknads- och eller säljavdelning
(Peelen, 2005, s. 55). Kunden ska vara i centrum i företagets samtliga processer, detta
medför att arbetsprocesser liksom organisationsstrukturen kan komma att behöva
förändras för att möjliggöra detta (Rigby et al., 2002, s. 104). Detta stämmer inte in på
hur våra fallföretag uppfattar CRM-implementeringen, då CRM inte kommer att
integreras i hela organisationen. Vi tolkar att detta hänger samman med att företagen
inte ser CRM som holistiskt och företagsövergripande utan istället centrerat till en
eller ett par delar av organisationen.
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En anledning till varför CRM inte kommer att medföra någon organisatorisk
förändring i fallföretag A, B och C kan tolkas vara att CRM endast ses som ett
tekniskt verktyg. Vilket gör att implementeringen inte medför några stora
förändringar i organisationen då det endast implementeras som just ett tekniskt
verktyg på försäljnings- och marknadsavdelning. Detta skulle kunna ses som en
begränsning då forskning föreslår att alla delar inom organisationen bör innefattas av
CRM. CRM bör betraktas som företagsövergripande vilket betyder att företagets alla
kärnfunktioner ska utgå från kunden och inte företagets produkter eller tjänster.
(Rigby et al., 2002, s. 104) Samtidigt belyser våra respondenter att deras respektive
organisationer redan idag är uppbyggda på ett sätt som möjliggör att relationer kan
hanteras på bästa sätt och för att kunden ska kunna stå i fokus. Samtliga företag
uppger att det genomförts omstruktureringar i organisationerna just med syfte att
kunna närma sig kunderna på ett bättre sätt och för att kunna bygga relationer. I
företag A, B och C möjliggörs relationsskapande exempelvis genom säljbolag som
skapats för att kunna närma sig kunderna, vilket också kan ses som naturligt då dessa
företag även befinner sig i en B2B kontext som karakteriseras av att kundrelationer
ses som en av de viktigaste tillgångarna för företaget (Ford & Håkansson, 2006 s.
250). Företagen anser att de redan har genomfört de omstruktureringar som föreslås
vara viktiga för att kunden ska få vara kärnan i företagets samtliga processer. Detta
kan vara en annan anledning till varför organisationsförändringarna inte görs i
samband med implementeringen av CRM.
Det tycks finnas en delvis avvikande tanke hos ett av företagen (D) som hoppas på att
kunna implementera CRM i större delar av organisationen för att även exempelvis
reparatörer och VD ska få tillgång till CRM. Detta för att information som samlas in
ska finnas tillgängligt för alla inom organisationen. Vidare beskrivs det att VD ska
kunna använda CRM i sitt arbete. Vi tolkar det som att företag D har ambitionen om
att alla avdelningar ska integreras i CRM. I och med detta tror företaget (D) att de kan
bli effektivare i sitt möte med kunden, men också att information hålls uppdaterad och
blir mer tillförlitlig. Även fallföretag D menar att deras organisationsstruktur
möjliggör relationsskapande och att organisationsförändringar redan har genomförts
med syfte att bland annat åstadkomma detta. Fallföretag D’s ambitioner menar vi går
att kopplas till relationsmarknadsföringens grundläggande värderingar om att
marknadsföring ska ses som marknadsorienterad företagsstyrning och i och med detta
inte vara centrerad till en specifik enhet i organisationen (Gummesson, 2002, s. 1415). Utifrån detta menar vi att det går att tolka det som att företag D har en något mer
organisationsövergripande, holistisk, syn på CRM.
Att arbetsprocesser kan komma att förändras i och med CRM-implementeringen
menar ingen av studiens respondenter är troligt. Frågan har inte heller tagits i
beaktning i samband med implementeringen. Dock tror man att det, på grund av den
nya tekniska lösningen kan komma att bli vissa tilläggsuppgifter i arbetsflödet för de
medarbetare som ska jobba med CRM. Vi tolkar det som att arbetsprocesser inte
kommer att läggas om för att möjliggöra att man ska kunna jobba mer orienterat mot
sina kunder. Enligt respondenterna i företag B kan man tänka sig att förändringar i
arbetsprocesser kan bli aktuellt i framtiden då man kanske kommer inse att det finns
förbättringar att göra. Företag B menar att genom att i framtiden analysera data från
CRM kommer man kanske kunna se var förbättringar kan göras. Vi anser att det är
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svårt att genom data vi fått i intervjuerna, ta ställning till huruvida arbetsprocesser
idag är anpassade för att kundens behov ska stå i centrum.

6.5 Kulturen
Att kunden är viktig och att affärer görs bäst genom goda kundrelationer tycks vara en
gemensam syn bland våra respondenter, då de uttrycker att kunden är grunden för
företagens existens och att företagen har sin grund i långsiktiga relationer med kunder.
Detta går att koppla samman med det tidigare forskning föreslår, om att för företag
som jobbar i B2B kontext kommer ofta interaktionerna mellan företag och kund att
vara kontinuerliga under en lång tidsperiod. Inom ramen för detta utvecklas därför
ofta ett gradvis ömsesidigt beroende och en förståelse för varandra. (Håkansson &
Snehota, 2006, s. 260) Således går att tolka att det kommer finnas en förståelse för att
utveckla och bygga långsiktiga relationer med kunder. Det poängteras bland
respondenterna att kundfokus är starkast på försäljnings- och marknadsavdelning,
vilket vi tolkar som att en kundorienterad kultur främst tycks vara centrerad till de
som jobbar i direktmöte med kunden och som därmed går att anse har en naturlig och
mer självklar förståelse för kunden. Desto längre bort från kunden man befinner sig
desto svårare uttrycks det vara att förankra kundfokus bland medarbetarna. Ett av
fallföretagen (A) tycks vara av den uppfattningen att det finns en stark kundförståelse
förankrad bland alla medarbetare i organisationen vilket respondenterna förklarar
genom att hela organisationen är uppbyggd kring kunden och att man aktivt jobbar för
att det fokus ska finnas, ”…alla vet hur viktigt det är att göra kunderna nöjda, alla
gör sitt yttersta i sitt jobb och förstår att oavsett vad de gör, vilken position de har, så
är de en kugge i hjulet, likväl som alla andra så är jag viktig”. I företag B och C
poängterar man att det är viktigast att de som faktiskt jobbar i möte med kund har
förståelse för kundrelationen, vilket tyder på att kundorientering ses vara något som
framförallt är centrerad till sälj- och marknadsavdelning.
Två av företagen (C och D) uttrycker att det inte finns tillräckligt tydligt kundfokus
eller förståelse för vikten av att skapa relationer bland delar av ledningsgruppen och
bland vissa chefer inom organisationen. Vilket tyder på att också medarbetare från
olika avdelningar i organisationen kommer att ha olika förståelse för, och syn på,
kunden. En relationsinriktad kultur föreslås skapa förutsättning för CRM (Shang &
Lin, 2010, s. 2453) och karaktäriseras av att det finns en stor förståelse för kunden
genom hela organisationen (Peelen, 2005, s. 70-71). I fallföretag C och D kan en
kultur som bygger på detta anses saknas då det endast tycks vara vissa delar av
organisationen och företagets ledning som förstår betydelsen av kunden. En kontrast
till detta är fallföretag A där en kundorienterad kultur tycks finns genom hela
organisationen.
Tidigare teori föreslår att utan en kultur som stödjer relationsbyggande och
kundorientering får en CRM-implementering sämre förutsättningar att lyckas
(Dimitiadis & Stevens, 2008, s. 499). I fallföretag C finns en åsikt om att
kundorientering och relationsskapande är beroende av den enskilde individens
inställning och personlighet och går därför inte att tvinga någon till. Därför jobbar
företaget inte heller för att skapa en kultur som har kunden i fokus. Genom en kultur
som främjar fokus på kunden och kundrelationer kan företaget skapa förutsättning för
hur medarbetarna ska fungera i organisationen och hur kunder ska hanteras (Shah et
al., 2006, s. 115; Peelen, 2005, s. 70-71). Detta anser vi tyder på att företaget saknar
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förståelse för vad en relationsinriktad kultur skulle kunna bidra med till
organisationen och CRM-implementeringen, då företaget anser att det är upp till
individen själv att ska skapa sig en förståelse för varför man ska skapa relationer med
kunden. Avsaknaden av en kundorienterad kultur kan påverka medarbetarnas
förståelse för hur och varför man skall hantera kundrelationer, vilket i sin tur kan ha
negativ inverkan på företaget som helhet. Detta då en förankring av en kundorienterad
kultur i organisationen, enligt tidigare studier, är viktigt i samband med en CRMimplementering (se exempelvis Reinartz et al., 2004, s. 302; Peppers & Rogers, 2004,
s. 360).
Företagen gör olika ansatser så som utbildningar, kundundersökningar,
företagstidningar, rotation på medarbetare, missionering av kundbudskap och
tydliggörande av arbetsprocesser, för att skapa förståelse för kunden i hela
organisationen. Genom intervjuerna med respondenter med ledningsposition tolkar vi
att det finns en vilja att förankra kundfokus i organisationen, och att man även
försöker skapa en förståelse för hur den enskilde medarbetaren bidrar till helheten.
Inget företag uttrycker att detta skulle hänga samman specifikt med CRM utan, att
skapa förståelse för kundens betydelse bland medarbetare är något som företagen
kontinuerligt jobbar med. I företag D uttrycker respondenterna att det i samband med
CRM-implementeringen genomförs en förändring som syftar till att förändra synen på
kunden bland företagets medarbetare. Detta eftersom det idag finns en spretig bild av
vad som ska prioriteras inom de olika avdelningarna i organisationen. Dock framgår
det att detta inte enbart är kopplat till CRM utan snarare till att öka företagets totala
fokusering på sina kunder, i vilket CRM ses vara en del.

6.6 Tekniken
Fallföretagens implementeringar tycks kantas av ett stort fokus på den tekniska
faktorn då respondenterna redogör för mängder av tekniska aspekter som de tagit och
tar i beaktning i samband med implementeringen. De beskriver också tekniska hinder
för att CRM-implementeringen ska lyckas. Exempelvis talas det om integrering av
redan befintliga system och behovet av bra internetuppkoppling. Som belysts i teorin
kan tekniken ge möjlighet att skapa nya vägar och sätt att kommunicera och
interagera med både kunder och leverantörer, men också mellan interna enheterna
inom företaget (Hammer & Champy, 1993 i Chen et al. 2009, s. 285) vilket också
bekräftas i företagens redogörelse för vad de vill använda den tekniska lösningen till.
Bland annat beskrivs möjligheten till att skicka kundanpassade utskick.
Att den tekniska dimensionen av CRM ges ett stort fokus av samtliga respondenter i
vår studie tolkar vi hänger samman med att, som beskrivet ovan, företagens
implementeringar tenderar att uppfattas som införandet av teknisk lösning snarare än
en strategisk förändring i hur kundrelationer ska hanteras. Detta bekräftar att teknik
tycks vara i centrum vid många CRM-implementeringar. Tidigare forskning belyser
detta som ett problem då företagen i och med detta tenderar att glömma bort andra
faktorer i samband med implementeringen. Istället tycks de tro att tekniken i sig
kommer att hjälpa företagen till att lyckas hantera sina kundrelationer på ett bättre sätt
än idag. (Finnegan & Currie, 2009, s. 153; Rigby et al., 2002, s. 104-106)
Fallföretagen tycks inte tro att den tekniska lösningen kommer göra att de blir mer
orienterade mot sina kunder eller mer inriktade på relationsskapande. Istället ses
CRM som ett hjälpmedel för att kunna fortsätta jobba som man gör idag fast på ett
mer effektivt sätt. Företagen poängterar att teknik aldrig kommer, eller får, ersätta de
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personliga relationerna. Teori belyser att företag i flera fall har en syn på att det är
tekniken som ska göra att de hanterar sina kundrelationer bättre (Rigby et al., 2002, s.
104-106) vilket inte bekräftas i våra intervjuer. Istället tycks tekniken enligt våra
respondenter kunna ses som ett hjälpmedel för att kunna jobba med företagets kunder
och kundrelationer effektivare och enklare men enligt samma grundläggande
strategiska tanke som tidigare. Undantaget är fallföretag D som i samband med
implementering också vill kunna bearbeta sin kundstock på ett nytt och bättre sätt,
vilket kan tolkas som att de har en mer strategisk tanke bakom sin CRMimplementering. Inte heller fallföretag D tycks tro att det är tekniken i sig som
kommer hjälpa dem att hantera sina relationer bättre vilket sammanfattas av
citatet; ”Man får inte tro att systemet ska ersätta det personliga bemötandet och
relationen. För den personliga relationen är överordnad systemet, systemet är till för
att underlätta”. Det går därför att anse att företagen tycks ha insikt i de begräsningar
som den tekniska lösningen har, i syfte att skapa, behålla och utveckla kundrelationer.
En annan anledning till varför fallföretagen inte tror att tekniken kommer att ersätta
företagets personliga relationer med kunderna tolkar vi hänger samman med B2B
kontexter där relationerna traditionellt stått i tydligt fokus (Ford & Håkansson, 2006 s.
250), vilket också bekräftas i intervjuerna. Vi tolkar det som att företag A, B och C
inte ämnar att genom CRM-implementering förändra bearbetning och hantering av
relationerna på något avsevärt sätt. Nedan sammanfattas analysens huvudsakliga
resultat kortfattat.
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Figur 4. Egen sammanfattning av de huvudsakliga resultaten från studiens analys.
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7. Studiens slutsatser
I det här kapitlet kommer studiens syfte uppfyllas och studiens frågeställning besvaras.
Genom detta påvisas också studiens kunskapsbidrag. Studiens övergripande syfte har
varit att beskriva, diskutera och analysera CRM sett utifrån implementeringsfasen
och faktorerna Ledning, Strategi, Medarbetare, Organisation, Kultur och Teknik, för
att kunna besvara forskningsfrågan, ”Hur uppfattas CRM och dess implementering i
en B2B-kontext”.
Resultatet från studien visar att CRM inte följs av någon strategisk förändring. Detta
medför att det inte finns någon förståelse för den strategiska faktorn, fastställd i
studiens syfte, i samband med implementeringen. Samtliga fallföretag saknar en
strategi för implementeringen och tycks inte heller ha konkretiserade mål för vad man
vill åstadkomma. Istället tycks många mål vara på en visionär nivå trots att
implementeringen i tre av företagen har kommit till fasen då medarbetare snart ska
börja använda CRM i sitt dagliga arbete. En uttalad strategi kan fungera som
vägledande för företagen, det vill säga, tydliggöra för samtliga varför CRM införs,
vad företagen vill uppnå samt vilka resurser som krävs. Vilket kan anse saknas bland
studiens fallföretag.
Studiens resultat visar att ledningsrepresentanter har ett aktivt deltagande i CRMimplementering i samtliga fallföretag. Detta visar att det finns ett uppifrån- och nerperspektiv på implementeringen. Vidare visar resultaten att behovet av CRM, i tre fall
av fyra, har uttryckts från medarbetarna själva, vilket har gjort att de även har
involverats i själva implementeringen. Genom detta drivs CRM både nerifrån-ochupp och uppifrån-och-ner, vilket gör att implementeringen kan anses bli välförankrad
i de delar av organisationen som CRM-implementeras. Dock tyder studiens resultat på
att bara för att ledningen har en aktiv roll i implementeringen, kommer inte CRM per
automatik ses strategiskt. Ledningens roll uppfattas vara att ansvara för formella,
övergripande beslut och att tillhandahålla resurser i form av pengar och tid, snarare än
att integrera företagsstrategin i CRM eller ta fram en strategi för CRM.
Studiens resultat visar att CRM uppfattas som en teknisk lösning för att kunna samla
in, strukturera och lagra data om kunder. Detta för att säkerställa att information inte
försvinner från företaget, men också för att kunna möta redan befintliga kunder på ett
professionellt sätt. Det vill säga, när kund och företag interagerar ska medarbetare lätt
kunna hitta information om relationen och om vad som är avtalat och lovat. För
företagen ses ett utlovat löfte som inte kan hållas på grund av att information saknas
förödande för relationen som helhet och den främsta drivkraften till att implementera
CRM. I den forskningslitteratur vi har tagit del av beskrivs CRM ur ett mer komplext
perspektiv, där en implementering av CRM handlar om en strategisk förändring för
hela organisationen. En förändring som bygger på att relationsmarknadsföringens
grundtankar, med IT som stöd, förankras i hela organisationen. Vidare ska
kundinformation inte enbart användas för att på ett professionellt sätt kunna bemöta
kunden i det enskilda mötet, utan istället användas i en helhetsansats för att kunna
utveckla långsiktiga och lönsamma kundrelationer. Studiens resultat visar att detta
inte är hur CRM uppfattas ute i företagen.
CRM uppfattas vara ett hjälpmedel för att kunna bli effektivare i arbetet ut mot kund,
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men företagen menar att relationer skapas genom personliga möten mellan företagens
representanter och kunderna. Tekniken i CRM ses inte kunna ersätta det personliga
mötet och företagen tycks inte tro att det är tekniken i sig som ska göra att
relationerna blir bättre. Således går studiens resultat emot det som föreslagits av
Rigby et al. (2002, s. 104 -106) om att företag tenderar att tro att tekniken i sig ska
göra relationer bättre.
Bland företagen saknas uppfattningen om att implementeringen ska innefatta en
enhetlig plan för hur de faktorer, som beskrivits viktiga i en CRM-implementering;
Strategi, Ledning, Medarbetare, Organisation, Kultur och Teknik, ska ingå och
integreras i CRM. Faktorerna föreslagna kritiska vid en implementering av CRM följs
således inte av någon enhetlig plan i samband med implementeringen och CRM
uppfattas inte som en företagsövergripande helhetsansats. Att faktorerna inte ses
sammankopplade medför att implementeringen endast uppfattas som en
implementering av ett tekniskt verktyg och inte som en organisatorisk förändring mot
en ökad kundorientering, vilket enligt tidigare forskning föreslås vara ett syfte med
CRM. Genom studien visar det sig att företagen inte uppfattar att faktorerna, ledning,
strategi, medarbetare, organisation, kultur och teknik är sammankopplade eller hör
ihop. Faktorerna uppfattas istället som enskilda faktorer och förståelse för att en
CRM-implementering bör innehålla dessa delar tycks saknas bland företagen. I vissa
fallföretag görs medvetna ansatser för att skapa en kundorienterad kultur, men det
arbetet är varken direkt eller enbart kopplat till CRM-implementeringen. Studien visar
därför att faktorer beskrivna viktiga i samband med en implementering av CRM inte
tas i beaktning i någon större mån i samband med en implementering.
Ett fallföretag uppvisar en mer holistisk och strategisk uppfattning av CRM vilket
också framhålls i analysen. CRM-implementeringen har här tydligare mål vilka i
större utsträckning är integrerade med de företagsövergripande målen. Vidare ska
implementeringen involvera fler delar av organisationen och vara en del av en
kulturell och organisatorisk förändring i företaget. I företaget tycks det finnas en
något större förståelse för hur faktorerna, definierade i studiens syfte, påverkar och
har inverkan på varandra. Exempelvis beskrivs medarbetarnas förståelse för
betydelsen av kunden och kundrelationer kunna vara ett kritiskt hinder för CRMimplementeringen vilket tyder på att företaget uppfattar CRM på ett annat sätt jämfört
med de andra företagen.
Studien visar på att de övriga företagen tycks sakna en övergripande holistisk och
strategisk bild av CRM. Genom detta tycks också företagens uppfattning om kritiska
moment och eventuella hinder i implementeringen gå att relatera till den sjätte
faktorn; Teknik. Företagens orosmoment inför implementeringen tycks alla hänga
samman med integrering av teknik i organisationen då exempelvis ett hinder beskrivs
vara medarbetarnas förståelse för hur och varför CRM ska användas rent tekniskt.
Företagen tycks sakna en plan för kulturella och/ eller strukturella förändringar vid
implementeringen av CRM. Detta stärker antagandet om att CRM uppfattas vara en
teknisk
lösning
snarare
än
en
helhetsansats
för
att
förankra
relationsmarknadsföringens värderingar i företaget. Således bekräftas det som tidigare
forskning föreslår om att företag tenderar att fokusera på de tekniska dimensionerna i
samband med en implementering av CRM.
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Studien visar på att en ytterligare uppfattning om, och syfte med, en CRMimplementering går att relatera till kontroll över medarbetarnas arbete. Genom CRM
ämnar ett fallföretag kunna göra uppföljningar över medarbetarnas arbetsprestationer.
Detta är dock ett resultat som vi menar inte är representativt för hela urvalet.
Sammanfattningsvis visar resultaten att företagen själva uppfattar att tid för att föra in
data, ekonomisk prioritering, teknisk integrering och medarbetarnas vilja att arbeta
med de tekniska delarna av CRM som de mest kritiska faktorerna för en lyckad
implementering. Detta understryker att CRM uppfattas vara en implementering av ett
tekniskt verktyg och att det är den tekniska faktorn som ges mest tyngd i samband
med implementeringen. Även för företaget som vi tolkar har ett mer holistiskt synsätt
beskrivs tekniken vara det primära i samband med implementeringen. För samtliga
företag är hantering och lagring av kunddata det huvudsakliga syftet med
implementeringen. Hur CRM uppfattas och vilka element som beskrivs viktiga i
samband med en CRM-implementering går alltså anse skilja sig väsentligt från hur
forskning beskriver att CRM bör uppfattas och således implementeras.

7.1 Diskussion om studiens slutsatser
Studiens övergripande syfte var att beskriva, diskutera och analysera CRM sett utifrån
implementeringsfasen och faktorerna Ledning, Strategi, Medarbetare, Organisation,
Kultur och Teknik. I tidigare forskning framhävs att en lyckad implementering av
CRM ska följas av att kärnvärdena inom relationsmarknadsföring förankras i
organisationen. Våra resultat visar att CRM uppfattas betydligt mer tekniskt och mer
som en enskild åtgärd som görs i någon eller ett par avdelning i företagen. Det vill
säga, implementeringen tycks inte följas av någon ökad fokusering på
relationsmarknadsföringens grundtankar. Detta kan anses vara problematiskt då,
precis som beskrivet ovan, CRM bygger på kärnvärdena i relationsmarknadsföring.
Det är därför inte tekniken i sig som är det viktigaste i CRM utan istället är det
centrala att grunderna inom relationsmarknadsföring förankras i organisationen och
att människor i organisationen involveras och förstår vikten av CRM. Då dessa
kärnvärden inte tycks tas i beaktning kan också implementeringen ses sakna ett
övergripande kundfokus. Konsekvensen av detta är att företagens implementeringar
inte heller tycks kantas av någon strategi för hur kundrelationer ska skapas, bibehållas
och utvecklas. Detta kan tänkas medföra att CRM framförallt kommer att bidra till att
information som idag finns spritt i företagen kommer att samlas på ett och samma
ställe. Men att en ökad orientering mot företagets kundrelationer inte kommer att vara
det som står i huvudsakligt fokus.
Tidigare teori menar att CRM-initiativet riskerar att uppfattas som misslyckat om det
saknas planering, tydliga syften och förståelse för själva organisationsförändringen
mot kundorientering (Foss et al., 2008, s. 69). Å andra sidan tycks en
organisationsförändring mot ökad kundorientering inte vara företagens huvudsakliga
målsättning med implementeringen. Vidare visar resultaten att företagen inte tror att
tekniken i sig kommer göra relationerna bättre. Detta gör det svårt att veta huruvida
företagen kommer uppleva sina implementeringar tillfredställande eller inte. Detta då
det trots allt är förväntningarna som kommer att vara avgörande för den utvärderingen.
Samtidigt belyses det i tidigare forskning att företag bör försöka se CRM som en
kombination av relationsmarknadsföring och IT. Vilket indikerar att företagen skulle
kunna gynnas av ett ökat relationsfokus i samband med implementeringen av CRM.
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CRM skulle då gå att betrakta som ett initiativ mot en ökad kundorientering. Således
skulle det kunna bidra till ett ökat fokus på skapande, bibehållande och utvecklande
av kundrelationer och att det också genomsyrar företaget som helhet, vilket också
föreslagits vara nödvändigt för företag idag (Exempelvis Gummesson, 2002;
Grönroos, 2008).
I studiens analys och resultat beskriver vi hur företag D kan anses ha en mer holistisk
och strategisk uppfattning om CRM. Detta resonemang grundar vi i att företaget
uttrycker en delvis annan uppfattning om implementeringen. Bland annat tycks de
vilja involvera fler delar av organisationen och parallellt med den tekniska utbildning
för medarbetarna ska det också genomföras olika åtgärder som syftar till att skapa
förståelse för betydelsen av kunden och kundrelationerna. Vi vill dock poängtera att
detta resultat också kan ha sin förklaring i andra faktorer än att företagen har en mer
holistisk och strategisk uppfattning av CRM. En anledning kan vara att fallföretag D
inte har hunnit lika långt som de andra företagen i implementeringsprocessen av CRM.
Företagets resonemang är därför på en mer abstrakt nivå än för de andra fallföretagen
som har kommit längre i implementeringarna och kan ge svar som är mer förankrade i
vad som faktiskt har gjorts. En annan anledning kan vara att företag D under de
senaste åren har fått en annan marknadssituation på grund av förändrade
konkurrensförhållanden. Detta kan tänkas göra att företaget måste bli mer
marknadsorienterat, det vill säga CRM är en del av en större förändring mot ökad
kund- och marknadsorientering. Svaren tyder dock på att de har en vidare uppfattning
om vad de ämnar åstadkomma med CRM. Deras uppfattning gällande faktorer viktiga
i implementeringen av CRM går också att anse skiljer sig från de andra fallföretagen
och således också deras uppfattning om CRM.

7.2 Rekommendationer till företagen
Fallföretagen tenderar att uppfatta CRM som ett tekniskt verktyg som implementeras
för att förenkla hanteringen av kunddata och för integrering av olika former av
information som företaget redan idag har om sina kunder. Vi föreslår att genom att se
CRM strategiskt och företagsövergripande skulle CRM kunna vara en helhetsansats
för kundorienterat arbete och inte endast en teknisk lösning. I detta ingår att involvera
fler delar av företaget och se CRM företagsövergripande snarare än enbart centrerad
till en eller ett par avdelningar i företaget. Detta skulle troligtvis kunna gynna
företagen då marknadsorientering och kundorientering går att anse vara kritiskt för att
behålla konkurrensfördelar. Vidare går inte kundorientering att se som en statisk
konkurrensfördel utan är något som ständigt måste jobbas med vilket CRM skulle
kunna bidra med. Vi rekommenderar därför företagen att se CRM som ett ständigt
pågående arbete i företagen, det vill säga, ett arbete som fortlöper även när själva
implementeringen av den tekniska lösningen är klar. Genom att kontinuerligt jobba
med CRM och relationsmarknadsföringens värdegrunder anser vi att företagen kan
öka chansen för att CRM-implementeringen ses som lyckad och ger faktiska resultat
tillbaka företaget, medarbetaren och kunden.
Genom att se CRM som en strategisk åtgärd skulle företagen kunna involvera
faktorerna Strategi, Ledning, Medarbetare, Organisation, Kultur och Teknik i en
helhetsansats för att kunna skapa en större förankring för implementeringen i hela
organisationen. På så sätt skulle också implementeringen lyftas till en högre nivå och
kunna innefatta företagsövergripande mål för hur kundrelationer ska skapas,
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bibehållas och utvecklas. Ett steg i denna helhetsansats är att utbilda medarbetare i
den kulturella förändring som en CRM-implementering föreslås följas av. Genom att
göra detta menar vi att medarbetarna kan få en större förståelse för vad CRM bidrar
med och för att deras arbete är viktigt för det ska kunna uppnås. Genom detta anser vi
att det eventuella motstånd som finns mot CRM skulle gå att minska och
förhoppningsvis förhindras helt.
Företagen menar att den tekniska integreringen är ett hinder för implementeringen.
Som presenterat i studiens resultat och analys tenderar företag att framförallt utbilda
medarbetare i systemmässigt användande. Vi menar att detta går att se som
problematiskt då genom att förlita sig på att det är i de tekniska aspekterna som
medarbetarna ska involveras, kommer också medarbetarnas förståelse för CRM
endast att röra de tekniska aspekterna. Genom ta fram mål för CRM och också
kommunicera dessa kommer medarbetarna i större utsträckning skapa förståelse för
hur de bidrar till helheten och för varför deras arbete går att anse vara viktigt. Att
tekniken i sig fungerar på ett felfritt sätt blir därför inte lika avgörande och
implementeringen blir inte lika känslig. Vi föreslår därför att företagen ska utarbeta en
plan för hur medarbetare ska engageras och involveras i CRM och dess
implementering. Genom att förlita sig på att medarbetarnas egna drivkrafter, i form,
av exempelvis förenklat arbete, ska vara tillräckligt anser vi att det finns risk för att
eventuella problem i systemen kan komma att skaka hela implementeringens fäste i
organisationen. Genom en tydlig plan för hur det skulle göras skulle denna risk också
kunna minskas.
Studien visar på att företagen i flera fall tycks sakna tydliga målsättningar för vad det
är man vill åstadkomma med CRM. Vi menar att utan tydlig målsättning finns risk för
att implementeringen och arbetet med CRM kommer att ha ett otydligt förfarande.
Detta då det kan finnas olika förväntningar på vad man ämnar uppnå med CRM inom
företaget. Vi menar att genom en tydlig målsättning som kommuniceras till samtliga
involverade i implementeringen skapas också förutsättning för att alla ska förstå
varför CRM är viktigt. Målsättningen ska vara vägledande i implementeringen och
det fortsatta CRM-arbetet och således skapa en tydlig utgångspunkt för alla
involverade.
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8. Förslag till fortsatt forskning
Som belyst har tidigare forskning inom CRM framförallt sin utgångspunkt utanför
Sveriges gränser. Genom vår studie har vi belyst hur B2B-företag med säte på den
svenska marknaden uppfattar CRM och dess implementering. Detta med
begränsningen till de på förhand definierade faktorerna, Strategi, Ledning,
Medarbetare, Organisation, Kultur och Teknik. Som ett förslag till fortsatt forskning
menar vi att det skulle vara intressant att ta del av en liknande studie som undersöker
uppfattningen om CRM, men bland företag verksamma på marknaden för
privatkunder. Detta för att skapa förståelse för eventuella skillnader och likheter i
uppfattningen av CRM och kritiska faktorer i implementeringen. Genom detta skulle
eventuella skillnader mellan B2B och B2C identifieras och det skulle också gå att dra
lärdomar från de olika kontexterna. Vidare skulle en sådan studie skapa förståelse för
huruvida den här studiens resultat går att anse vara överförbara till företag verksamma
inom B2C.
Vi har i vår studie utgått från interna faktorer i en CRM-implementering. Som ett
komplement till detta eftersöker vi forskning som undersöker kunders uppfattning om
företags implementering av CRM. Detta skulle kunna skapa förutsättningar för att
förstå hur kunder kan involveras i CRM och dess implementering. Detta kan också
bidra till att företags målsättning med CRM i större utsträckning kan sammanlänkas
med kundernas behov och förväntningar. Vidare föreslår vi kvalitativ forskning som
förenar de interna och de externa faktorerna i en CRM-implementering och som
undersöker hur kund, medarbetare och ledning uppfattar dessa faktorer. Detta för att
skapa en helhetsbild för företags implementering av CRM.
I vår studie har vi belyst hur företag uppfattar CRM och dess implementering sett
utifrån ett ledningsperspektiv. Då tidigare forskning beskriver medarbetares
engagemang och förståelse för CRM som kritisk för att lyckas med en
implementering eftersöker vi forskning som tar sin utgångspunkt i medarbetarnas
uppfattning om CRM och dess implementering. Således föreslår vi forskning från ett
medarbetarperspektiv. Vår studie har gjorts genom intervjuer vid ett specifikt skede i
företagens implementeringar. Därför skulle en studie som sträcker sig över en längre
tid i ett företags CRM-satsning, d.v.s. från planering till implementering och arbete
med CRM i organisationen, vara intressant att ta del av. Detta för att studera hur
företags uppfattning om CRM kan komma att förändras över tid och eventuellt också
påverkar hur CRM implementeras och också utvärderas.
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9. Sanningskriterier
Syftet med studien har varit att skapa förståelse för det fenomen vi studerar, snarare
än att avbilda verkligheten och vår kunskapssyn går att anse vara hermeneutisk. Vi
anser därför att valet av en forskningsstrategi som bygger på en kvalitativ studie, är
väl motiverat. Guba & Lincoln (i Bryman & Bell, 2005, s. 306-309) skriver att andra
kriterier bör användas för att kunna skapa en bild av kvalitén i den kvalitativa
forskningen jämfört med den kvantitativa. Utgångspunkten för detta är att den
kvantitativa metodens bedömningskriterier, reliabilitet och validitet, bygger på
antagandet om att det är möjligt att finna en sann och verklig bild av den sociala
verkligheten. Vi kommer nedan att redogöra för hur vår studie förhåller sig till dessa
alternativa sanningskriterier som av författarna benämns trovärdighet och äkthet.

9.1 Trovärdighet
Studiens tillförlitlighet går att likställa med det som inom den kvantitativa
forskningen benämns intern validitet. En studies tillförlitlighet bedöms utifrån om
studien gjorts enligt de regler som finns. Respondentvalidering, vilket innebär att
respondenterna får forskningsresultaten förmedlade till sig för godkännande, påverkar
huruvida empirisk data som redovisas i studien går att betrakta som tillförlitlig eller
inte. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) Våra intervjuer har spelats in och transkriberats
vilket har godkänts av studiens respondenter. Detta har inneburit att vi har kunnat gå
tillbaka i materialet, och i de fall vi varit osäkra, lyssna igenom materialet igen.
Härigenom menar vi att insamlad data från våra primärkällor går att anse vara
tillförlitlig trots att ingen respondentvalidering, i ovan nämnd mening, gjorts. Vidare
har vi i kapitlet Praktisk metod redogjort för hur vi har gått tillväga vid datainsamling,
empiriframställning och analysframställning, detta för att tydliggöra hur vi kommer
fram till studiens slutsatser. I kapitlet redogörs också för den begreppsförväxling som
skett och hur den kan ha påverkat och begränsat studiens tillförlitlighet. Med
bakgrund av detta anser vi att studien ger läsaren förutsättning för att själv kunna
bedöma huruvida studiens resultat går att anse uppfyller kriteriet om tillförlitlighet.
Trovärdighetskriteriets andra bedömningsgrund benämns överförbarhet och innebär
en värdering av huruvida studiens resultat är överförbara till en annan kontext eller
situation (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi har försökt skapa förutsättning för denna
bedömning genom att förklara sammanhanget i vår studie på ett så rikligt sätt som
möjligt, utan att riskera att de fyra fallföretagens anonymitet hotas. Vi menar att
studiens resultat kan kunna bidra till en ökad förståelse för hur företag som befinner
sig i B2B kontexter och implementeringsfasen uppfattar CRM. Vilket gör att studiens
resultat kan anses vara överförbara till andra företag i samma kontext. Huruvida
studiens resultat går att anse vara överförbara till ytterligare kontexter menar vi bör
bedömas av läsaren själv och detta utifrån de redogörelser vi gör.
Den tredje bedömningsgrunden, Pålitlighet, kan jämföras med reliabilitet i den
kvantitativa studien och innefattar att alla faser från forskningen finns redovisade.
Detta eftersom att det under studiens gång, liksom i efterhand, ska vara möjligt att
kritiskt granska processen och kvalitén i studien. (Bryman & Bell 2005, s. 307) Vad
gäller den litteratur och de vetenskapliga artiklar vi har använt oss av har vi
tillsammans gått igenom alla artiklar för att minska risken för att misstolkning. Vidare
har de valda källorna kritiskt granskats, vilket finns beskrivet i avsnittet för Källkritik.
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Vi har i kapitlet Praktisk metod på ett så utförligt sätt som möjligt redogjort för hur
vår empiriska studie har genomförts. Detta för att ge transparens i studien och skapa
förutsättningar för att läsaren kritiskt ska kunna granska studiens trovärdighet. Studien
har också kontinuerligt lästs och granskats av handledare som därmed har haft full
insyn i studiens genomförande. Studiens pålitlighet bedömer vi därför vara väl
redogjord för.
Det fjärde trovärdighetskriteriet benämns Möjlighet att styrka och konfirmera och
innebär att studien bedöms fri från att medvetna förvanskningar ska ha gjorts under
forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s. 307-308). Vår forskning bygger på en
deduktiv ansats och därför finns en stark sammanlänkning mellan den teoretiska
referensramen och det som undersökts i den empiriska studien. Vidare är studiens
syften och problemformulering väl anknutna till dessa. Genom detta menar vi att
risken för att våra personliga åsikter och värderingar ska ha påverkat studien har
minimerats. Enligt Jacobsen (2002, s. 44) föreslås den deduktiva ansatsen innehålla
fyra tolkningsnivåer. Först har vi uppsatsskrivare gjort vår tolkning av den forskning
vi tagit del av och utifrån det tagit fram ett ramverk för studien. I nästa steg har
personerna som deltagit i vår studie tolkat våra frågor och svarat utifrån den
tolkningen. Som ett tredje steg har vi forskare tolkat det som den undersökte har sagt i
intervjuerna för att generera empirisk data. Slutligen gör ni som läsare av detta arbete
också en tolkning av de resultat som presenteras i studien. Vi är därmed medvetna om
att det alltid finns risk för att subjektiva tolkningar kan ha gjorts under
forskningsprocessen, men vår strävan efter att aldrig låta våra personliga åsikter
påverka våra val gör att vi i våra forskningsresultat kan betraktas ha agerat i god tro.
Det vill säga vi har aldrig medvetet låtit personliga åsikter, eller annat, påverka hur vi
genomfört studien och inte heller vilka resultat vi presenterat. Vi har istället försökt
underbygga alla ställningstaganden och val som vi gjort med att vända oss till redan
befintlig teori. Genom att vi i studiens samtliga steg har haft en stor medvetenhet för
de val som gjorts, anser vi att vi har kunnat minska risken för subjektiva tolkningar.

9.2 Äkthet
Äkthet rör frågor som är av forskningspolitisk karaktär. Som ett första
äkthetskriterium nämns studiens förmåga att visa en rättvis bild av de olika
uppfattningar som kan finnas bland de människor som deltar i studien. (Bryman &
Bell, 2005, s. 308-309) Genom att använda oss av citat i vår empiriframställning
menar vi att vi har lyckats levandegöra våra respondenters åsikter på ett starkare sätt
än om endast sammanfattningar av intervjuerna hade gjorts. Den deduktiva ansatsen
som den empiriska studien bygger på, skapar ett ramverk för studiens genomförande,
vilken också har påverkat hur resultaten har sammanställts. Således finns en stark
koppling mellan teori och data som samlats in och också hur det sistnämnda har
sammanställts och analyserats. De olika intervjuerna har bidragit med olika grad av
fyllig data, vilket medför att olika respondenters åsikter i vissa fall har framhävts
olika mycket. Vi har dock i den mån det är möjligt ansträngt oss för att ge samtliga
respondenters åsikt gällande det studien ämnar undersöka en rättvis bild. För att
säkerställa detta har allt material som använts granskats av oss båda, vilket vi anser
bidrar till att risken för misstolkning och att en onyanserad bild presenteras har
minskats.
Som andra och tredje kriterium nämns ontologisk- och pedagogisk autenticitet. Detta
innebär att studien ska bedömas utifrån om respondenterna genom deltagande får
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bättre förståelse för den sociala miljön de är en del av och också en större uppfattning
av hur andra personer upplever olika företeelser. (Bryman & Bell, 2005, s. 309) Detta
menar vi att vår studie gör, då vår forskningsfråga belyser hur företag uppfattar CRM
och dess implementering i en B2B-kontext. Vidare anser vi att genom studiens
övergripande syfte skapas förutsättning för att respondenterna ska få en ökad
förståelse för CRM och mer specifikt, implementeringsfasen av CRM och faktorerna;
Ledning, Strategi, Medarbetare, Organisation Kultur och Teknik. I studien
presenteras nio respondenter, som också representerar fyra fallföretags åsikter om det
som avses undersökas. Genom detta anser vi att respondenterna, genom att läsa
studien, troligtvis kan erhålla större förståelse för den sociala miljön som de lever i.
Det vill säga, den arbetsplats de befinner sig på och också hur andra företag och
respondenter resonerar kring CRM och dess implementering. Då studien vilar på en
ontologisk utgångspunkt som är konstruktionistisk, menar vi vidare att vi genom
interaktion med våra respondenter troligtvis också har bidragit till att deras förståelse
för hur andra ser på fenomenet har ökat. Detta då vi har en mer teoretisk bild av
fenomenet. Genom våra samtal kan respondenterna antas ha fått en ökad förståelse för
CRM och dess implementering. Med ovanstående resonemang i ryggen bedömer vi
att undersökningen lever upp till kriteriet om så väl ontologisk- som pedagogisk
autenticitet.
Som ett fjärde kriterium nämns katalytisk autenticitet, vilket hänger samman med
bedömningen om huruvida deltagandet i studien har skapat förutsättning för att
respondenterna kan påverka sin situation (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Genom
studiens rekommendationer för företag som ämnar implementera CRM, anser vi att
undersökningens resultat kan skapa förutsättning för att företagen kan förbättra
förutsättningar för att lyckas med sina CRM-implementeringar. För de företag som är
i slutskedet av införandet av CRM i sina organisationer, går studiens
rekommendationer att ses vara vägledande för hur ledningen ska fortsätta arbetet med
CRM. Vad gäller kriteriet om Taktisk autenticitet, det vill säga huruvida
underökningen har skapat förutsättningar för att genomföra åtgärder som krävs för att
förändra sin situation (Bryman & Bell, 2005, s. 309) anser vi är svårt att bedöma.
Istället menar vi att det hänger samman med om företagen väljer att ta till sig av våra
rekommendationer eller inte.
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Appendix 1: Intervjuguide

Tema 1. BAKGRUND OM RESPONDENTEN
Namn, ålder, tid i företaget?
Vad innebär din tjänst?
Vad är din roll i CRM-implementeringen?
Tema 2. FÖRETAGETS ORGANISATION
Antal anställda?
Vilka är era kunder?
Hur sker kontakten med kunder?
Tema 3. KUNDRELATIONER
Varför är kunden viktig?
Hur skulle du definiera en kundrelation?
Vad anser du att en relationsorientering kan bidra med till er verksamhet?
Hur ser du på företagets relationsorientering idag?
Varför har ni sett ett behov av implementera CRM?
Tema 4. IMPLEMENTERING AV CRM
Berätta var i processen ni befinner er med implementeringen av CRM?
Vad är målet med CRM? vad vill man åstadkomma, vilka är förväntningarna?
Vem tog initiativ till CRM implementeringen, hur drivs implementeringen?
Beskriv implementeringsprocessen. Kan du identifiera några särskilda hinder eller
svårigheter i implementeringsprocessen?
Vad är nästa steg?
Tema 5. STRATEGI
Följs implementeringen av någon strategi eller strategiförändring?
Hur passar den ihop med den övergripande företagsstrategin? Hur kan den integreras
med den företagsövergripande strategin?
Ser du några särskilda hinder eller svårigheter i detta?
Hur sker det praktiskt?
Tema 6. LEDNING
Vilken roll har ledningen i CRM ?

Vilket är deras ansvar i förändringsarbetet?
Hur kan ledningen påverka förändringsarbetet mot en relationsorientering?
Finns det för hinder för att ledningen ska kunna påverka relationsorientering i
företaget.
Tema 7. MEDARBETARE
Hur ser medarbetarnas roll ut i implementeringen av CRM?
Involveras medarbetarna? Hur?
Hur har CRM-implementeringen mottagits av medarbetarna
Finns det drivkrafter för medarbetarna att jobba med CRM?
Uppmuntras de att jobba relationsorienterat? (belöningssystem?)
Finns det hinder för att få medarbetarna att jobba relationsorienterat?
Tema 8. KULTUR
Jobbar ni för att alla i företaget skall ha förståelse för kundens betydelse?
Hur jobbar man för att relationsorientering ska nå ut i organisationen?
Finns det för hinder för att detta skall kunna uppnås?
Tema 9. ORGANISATION
Påverkar CRM-implementering företagets organisation och struktur?
Sker omstruktureringar/ omorganiseringar där CRM införs?
Möjliggör organisationsstrukturen relationsorientering?
Förändras arbetsprocesser? På vilket sätt? Varför?
Ser du några hinder för att det ska lyckas?
Tema 10. TEKNIK
Vad är det tekniken kan möjliggöra för er?
Vad kan tekniken
relationsorienterat?

möjliggöra

för

att

företaget

ska

kunna

jobba

mer

Hur integreras tekniken för att skapa förutsättningar för relationsorientering?
Finns det för hinder för detta?
Övriga frågor
Har du något du känner att du vill tillägga om det vi har pratat om?

Appendix 2: Introducerande text

Hej!
Vi heter Lina Käld och Emma Nilsson och håller just nu på att skriva vårt
examensarbete om CRM. Vi kommer totalt att göra mellan 8- 10 intervjuer på 4
företag. Här på ditt företag kommer vi att intervjua dig och en person till.
Informationen som du lämnar till oss kommer bara att användas för den här uppsatsen,
men uppsatsen är i sin tur en offentlig handling. När vi skrivit klart arbetet kommer
du, om du vill, ha möjlighet att ta del av det. Vårt syfte är att beskriva och diskutera
CRM sett utifrån implementeringsfasen.
Det är alltså den organisatoriska och strategiska delen av implementeringen vi är
intresserad av, inte den tekniska lösningen i sig. Intervjun tar ca 60 min. Du får svara
precis som du känner att du vill och du får gärna spåna och tänka fritt. Det viktigaste
är att du beskriver hur du, som representant för ditt företag tänker kring,
relationsorientering och CRM. Med relationsorientering menar vi det finns ett fokus
på att skapa, bibehålla och utveckla relationer med kunder och att det genom företaget
finns en förståelse för att kunder och kundrelationer är viktiga.
Om det är någon fråga du inte kan eller vill svara på är du fri att säga det under
intervjun. Vi ber också om ditt samtycke till att banda intervjun för att minska risken
för att dina svar ska feltolkas. Du har möjlighet att vara anonym genom att vi
använder fiktiva namn.

